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1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti X
* vstupní údaje a jejich zpracování X
* použité metody x  

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 

tématu x  

logická stavba práce x  

práce s literaturou včetně citací x  

adekvátnost použitých metod x  

úprava práce (text, grafy, tabulky)  x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: průměrná nadprůměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Teoretická část je čtivá, zaujme a poskytuje dobrý základ pro speciální část. Pouze minimálně vyskytující se slova 
typu:" V rámci terapie fraktury distálnej fibuly LDK" kde je patrný jiný, než český jazyk. V práci je  popsaná anatomie
nervus facialis, anatomie a funkce mimických svalů, pareza nervus facialis. Studentka dále dobře popisuje rozdíl mezi 
centrální a periferní lézí včetně klinických příznaků. Hlavní důraz celé bakalářské práce je kladen na kazuistiku, která 
je sepsaná na základě teoretických poznatků, které studentka také popisuje v teoretické části práce. Jsou zde 
uvedeny možnosti vyšetření i terapie.  Speciální část je rozsáhlá, pečlivě zpracovaná.  Doplňující otázka oponenta je 
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis

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

Vypracovat kazuistiku pacienta s tímto onemocněním.

stupeň hodnocení

komentář

94
48 (15)
28 tabulek / 7 obrázků / 5 příloh



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum:  24.4.2018 Mgr. Irena Novotná

zejména v souvislosti s datumem konání SOP a to na str. 39.  kde studentka uvádí datum: "8. 1. - 2. 2.
2019 jsem absolvovala SOP v Oblastní nemocnici Kladno..."  Dále prosím vysvětlit důvod vyšetření pohybového 
stereotypu abdukce v ramenním kloubu - LHK, proč jste popsala jen LHK? U stereotypu extenze kyčelního kloubu není 
patrné zda se jedná o vyšetření bilaterálně?  Zdůvodněte vložení prázdné strany č. 65.  Doplňte další možné 
terapeutické postupy a metody, které by byly možné u Vašeho pacienta aplikovat.                                                                          
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