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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Michaela Stupková

Cílem práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře proximálního humeru a 

následné osteosyntéze hřebem. Vypracování komplexních teoretických podkladů k dané diagnóze, k 

možnostem její léčby a následné rehabilitaci.

Jan Tvrdík

Práce obsahuje min. chyb, pouze  na str. 97 by bylo vhodné umístit nadpis až na další stranu.                                       

Otázky: 1.Na co byste zaměřil dlouhodobý plán terapie u vašeho pacienta? 2.Jaké komplikace by mohly 

nastat u pacienta při přetížení končetiny (třeba i v rámci terapie) v časném stadiu? 3. Mohl byste u pacienta 

využít i jiné techniky PNF než jen relaxační? 4. Uveďte, prosím, možnosti cvičení pro zlepšení stability 

ramenního kloubu.  

17 tabulek, 4 přílohy

Práce odpovídá formálním požadavkům kladeným na Bc. práci

vyzdvihuji pravidelné zhodnocení efektu terapie

Cíle práce se podařilo splnit bez výhrad. Student provedl logickou a ucelenou rešerši dostupných zdrojů.  V 

rámci vyšetření i terapie pak student využil maximum možných technik - jak komplexních tak analytických - 

pro diagnostiku a následně terapii pacienta.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na Bc. Práci. Student provedl důkladnou rešerši aktuální literatury 

na dané téma. Přehledně jsou zpracovány všechny kapitoly včetně výčtu možných komplikací. Oceňuji 

důkladný a přesto přehledný popis klinického obrazu pacienta po úrazu. Bohužel práce neobsahuje 

dlouhodobé cíle terapeutického plánu.

Práce je psána srozumitelně a čtivě, je velmi přehledná.

Oceňuji provedení testů úchopu v rámci vyšetření, stejně jako pečlivé zhodnocení možného vlivu poranění 

na nervové zásobení HK. V terapii student využil velkou škálu terapeutických technik k docílení maximálního 

zlepšení stavu pacienta, včetně korekce Th a C páteře.
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