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Studentka čerpala z dostatečného počtu zdrojů, avšak bylo možné využít výše zmíněné studie.

Studentka splnila zadaný cíl práce jak v teoretické, tak praktické části práce

Studentka zpracovala pečlivě  jak teoretickou , tak praktickou část práce. V teoretické části mohla být 

nicméně obohacena o studie, které se zabývají četností úrazů kolene, je zde uveden jen údaj celkové 

úrazovosti. Kapitola věnovaná fyzioterapii je však velmi zdařilá, oceňujizde funkční pojetí. Terapie je pak 

vedene relevantně vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta a využívá dostupných technik, které vedly k 

výraznému zlepšení stavu pac. Studentka se intenzivně věnovala i úpravě stereotypů, což mohlo vést k 

většímu zlepšení pac.

Studentka využila dostupné fyzioterapeutické prostředky k dosažení terapeutických cílů.V terapii využila 

individuální přístup k pac. S pravidelným hodnocením stavu pac.

Bc práce je čtivá, psaná na vysoké odborné úrovni, vstupní i výstupní vyšetření jsou uvedeny přehledně v 

tabulkách. Otázky: Využila byste u vašeho pacienta PNF a zdůvodněte, prosím toot rozhodnutí. Jaké 

prostředky fyzikální terapie byste mohla ještě využít ke zlepšení stavu pacienta?

výborně- velmi dobře

12 tabulek, 2 obrázky a 5 příloh

33 (8 cizojazyčné)

Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta po atroskopii kolenního kloubu

62

stupeň hodnocení
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Cílem práce je shrnutí teoretických znalostí o problematice poranění menisků kolenního kloubu a následné 
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