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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis
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stupeň hodnocení

Bakalářská práce po formální i obsahové stránce splňuje všechny požadavky. Práce je čtivá, srozumitelná, s 

textem si studentka poradila velmi dobře - vzhledem k tomu, že je jejím mateřským jazykem slovenština. 

Stejně tak přehledně je zpracovaná kazuistika pacienta s Bellovou obrnou. Během práce s ním studentka 

volila standardní metody, které přispěly ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. Celkově tuto práci 

hodnotím známkou výborně. Otázka: Myslíte si, že zlomenina distální fibuly, se kterou se pacient léčil, 

mohla mít vliv na vzniku Bellovy obrny?
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Mgr. Petra Reckziegelová

Formou rešerše z dostupné literatury popsat a shrnout poznatky týkající se parézy nervus facialis. 

Vypracovat kazuistiku pacienta s tímto onemocněním.

Barbora Kuklišová


