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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Štěpánka Křížková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP s levostrannou hemiparézou

Získání nových teoretických poznatků o diagnóze cévní mozkové příhody a zpracování kazuistiky o pacientovi po 
prodělané ischemické CMP s levostrannou hemiparézou.
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Datum: 8.5.2017 Mgr. Štěpánka Křížková

Práce na téma fyzioterapeutická péče o pacienta s iCMP se skládá z obecné a speciální části. Teoretická část je velmi 
pěkně zpracována, kromě základních informací nabízí i řadu zajímavých, např. historii CMP. Dobře popsané jsou 
fyzioterapeutické metody použitelné u této diagnózy. Ve speciální části popisuje studentka kazuistiku pacienta s CMP. 
Na základě podrobného kineziologického rozboru stanovuje fyzioterapeutický plán a dle něj volí vhodnou terapii s 
postupným zvyšováním nároků dle tolerance pacienta. Líbí se mi jakým způsobem využívá technik PNF i nižších 
vývojových poloh, naopak postrádám využití SMS. Bohužel z práce je patrné, že chybí konečná korekce. Vyskytuje se 
zde řada zbytečných překlepů a nesrovnalostí, které celkový pohled na obsahově hodnotnou práci poškozují. Např. v 
teoretické části se některé informace opakují, zdvojená tabulka pyramidových jevů zánikových, nejasný datum vzniku 
CMP 12.12. nebo 14.12., některá jednotlivá vyšetření se neshodují se závěrem KR, návrh terapie v posledních terapiích 
není přizpůsoben stavu pacienta - chůze s pomůckou atd. I přes tyto nedostatky práci celkově hodnotím velmi kladně, 
z práce plyne  zaujetí studentky k terapii, což mělo velký přínos zejména pro pacienta.                                                                                                                                                      
Stručně vysvětlete pojmy Neglect syndrom, Wernicke-Mannovo držení a sy bolavého ramene u CMP.                                                                                                                                                         
Jak byste postupovala při využití SMS u Vašeho pacienta.                                                                                              
Jaká diagonála z PNF je nejvhodnější pro antispastický vzorec na HK?  
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