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Cíl práce:
Cílem práce je popsat problematiku rehabilitace po oboustranné
prolongaci bérců. První – teoretická část se věnuje zpracování literatury týkající se této problematiky. Druhá –
speciální část obsahuje kazuistiku pacienta po oboustranné prolongaci bérců, zpracovanou během
souvislé odborné praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun.
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nadprůměrná

průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Práce je psána dobrou čestinou, některé pasáže by však bylo možné zpracovat srozumitelněji. Z mého pohledu
studentka nevyužila dostatečně možnosti konzultace a na počátku neplnila smluvené termíny pro odevzdávání
jednotlivých částí práce. Teoretické podklady a znalosti jsou však nadprůměrné pro vypracování kazuistiky a z
kapitoly Speciální část, kde autorka předkládá fyzioterapeutické postupy, je patrné pochopení problematiky.
Otázky k obhajobě: 1) Pro práci s RedCorem jste byla nejprve na pracovišti proškolena, nebo jej znáte z jiných
praxí z bakalářského studia? 2) Jak je to s indikací zátěže DKK po prolongaci bérců, jsou nějaké standardní
postupy nebo je to pacient od pacienta? 3) Jaké další pohybové aktivity (kromě pravidelné fyzioterapie) by jste
pacientce dopručila do budoucna?
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