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V zápisu vyšetření i průběhu terapie se vyskytuje řada nedostatků. Například chybí odpovídající vyšetření pro svaly, 

na které je následně aplikována terapie, jako je m. vastus medialis (s. 47) a šíjové svaly, zejména pak krátké šíjové 

extenzory (s. 52, 53). Dále pak studentka používá pro vyšetření rozsahu pohybu a svalové síly nestandardní 

výchozí polohy, které dle mého názoru neumožňují dosažení požadovaného výsledku. 

Stejně tak je nestandardní postup při kineziologickém rozboru, kdy je vyšetření stoje a chůze provedeno 

až jako poslední v pořadí a navíc v omezeném rozsahu.

Který z Vámi použitých terapeutických postupů považujete za nejvíce efektivní?

velmi dobře

Mgr. Kateřina Maršáková

Studentka práci v průběhu praxe i po jejím skončení řádně nekonzultovala.

Kapitola Zhodnocení efektu terapie je v nedostačujícím rozsahu.

Malý počet zahraničních literárních zdrojů. Citovány převážně monografie.

V textu chybí odkazy na obrázky včetně příloh (mimo Obr. 2 a 3).
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Anna Šírová

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po osteosyntéze laterálního kondylu femuru

Hlavním cílem práce je zpracování kazuistiky pacienta po osteosyntéze laterálního kondylu femuru včetně literární 

rešerše, ve které je popsána daná diagnóza včetně kompletního terapeutického postupu.


