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Komentář a připomínky k textu:
Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o diagnostice, terapii a osobních zkušenostech z praxe dětského
fyzioterapeuta u dětí s CKP a tím splňuje vytyčený cíl.
Teoretická část je přehledně a logicky zpracovaná, s využitím aktuálních poznatků.
V praktické části jsou představeny 2 kazuistiky, se společným nálezem CKP různého stupně. Je dostatečně
podrobně popsáno vyšetření klientů, průběh terapie, zmínění únikových mechanismů, jejich korekce při terapii a
spolupráce s rodiči. Vhodné je zařazení kapitoly Vyhodnocení kasuistik, kde jsou shrnuty změny po terapii a
zmíněn dlouhodobý rehabilitační plán.
V kapitole Diskuze jsou řešeny aktuální otázky týkající se toho, kdy a kdo má diagnostikovat CKP u dětí. Jsou
správně zmíněny názory několika skupin odborníků na danou problematiku.
K práci mám několik formálních připomínek:
1) tabulka č.1 by pro přehlednost mohla být vytištěna na 1 straně
2) v kapitole 4.1.2 u popisu polohových reakcí u Vojtova bočního sklopení je nedokončená věta a chybí
tedy popis toho, jak vypadá reakce levostranných končetin

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
Z jakého důvodu jste u kasuistiky č.2 v terapii RP zvolila model závěsu?
V kapitole 3.1.1. máte popsanou metodu orofaciální stimulace dle Castilla Morallese. Využíváte ji Vy sama
v praxi?
Jaký máte názor na zařazení doplňkových terapeutických postupů – cvičení na míči a cvičení v bazénu – u dítěte
s CKP?
Jakou máte zkušenost s časností záchytu dětí s CKP v praxi?
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