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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková příhoda

76

stupeň hodnocení

I přes stylistické nedostatky byly cíle této bakalářské práce splněny. Student vhodně zvolil všechny 

vyšetřovací i fyzioterapeutické metody, které použil při práci s pacientem po CMP, jehož stav byl 

komplikován diabetickou polyneuropatií. Přispěl tak ke zlepšení zdravotního stavu pacienta, který byl ve 

výrazné dekondici. Navrhuji známku velmi dobře - dobře (na základě obhajoby). Otázky: Z jakého důvodu 

užíval pacient neuroleptika? Během terapií popisujete nácvik chůze s rolátorem. V jednotivých vyšetřeních 

na začátku každé terapie píšete "Chůze možná jen s oporou o vysoké chodítko..." Vysvětlete tuto neshodu. 

Na str. 49, 54...popisujete omezení úponů musculus rectus femoris v souvislosti s Kiblerovou řasou po 

stranách hrudního koše. Kde přesně jste tyto úpony palpoval? 

velmi dobře - dobře
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Mgr. Petra Reckziegelová

Formou rešerše z dostupné literatury popsat a shrnout poznatky týkající se cévní mozkové příhody. 

Vypracovat kazuistiku pacienta s tímto onemocněním.

Jakub Sedláček




