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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Doc. PaeDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Michaela Pešková

V přehledu anatomie bych čerpala z více zdrojů literatury, například i ze zahraničních. Nicméně vzhledem k rozsahu 

stupeň hodnocení

Seznámení se s problematikou osteosyntézy hlezna a její následné rehabilitace, porozumění jak teoretické, tak 
praktické stránce diagnózy.

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po osteosyntéze trimalleolární fraktury

20 tabulek, 2 přílohy

93

V teoretické části se v textu často objevují překlepy a chybně odsazené odstavce. Přílohy nejsou řádně označeny.

Proč není informovaný souhlas v příloze vyplněný a podepsaný, když předchozí dokument je? 
Otázka: Kterou formu/metodu terapie považujete za nejúčinnější při zvyšování zátěže na operovanou dolní končetinu a 

V teoretické části práce jsou věty, které nejsou logicky uspořádané, chybí shoda podnětu s přísudkem. Opakují se nesprávně použité čárky ve větách.  
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V přehledu anatomie bych čerpala z více zdrojů literatury, například i ze zahraničních. Nicméně vzhledem k rozsahu 

Seznámení se s problematikou osteosyntézy hlezna a její následné rehabilitace, porozumění jak teoretické, tak 

V teoretické části se v textu často objevují překlepy a chybně odsazené odstavce. Přílohy nejsou řádně označeny.

Otázka: Kterou formu/metodu terapie považujete za nejúčinnější při zvyšování zátěže na operovanou dolní končetinu a 




