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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Bakalářská práce je obsáhlá, ale zároveň  velice čtivá s minimem překlepů. V teoretické části je popsána diagnostika 
a terapie cévní mozkové příhody. Zdroje literatury nejsou nejnovější. Stratistické zhodnocení mortability v důsledku 
cévní mozkové příhody v ČR z let 1989 - 2007, a dle věku a pohlaví v ČR v roce 2005 není aktuální.Ve speciální částí 
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická cévní mozková příhoda

Shrnutí teoretických poznatků k problematice diagnostiky a léčby cévní mozkové příhody. Zpracování kazuistiky 
pacienta s navržením terapie, sledováním jejího průběhu a zhodnocením efektu terapeutického působení na stav 
pacienta s diagnózou ischemické cévní mozkové příhody.
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cévní mozkové příhody v ČR z let 1989 - 2007, a dle věku a pohlaví v ČR v roce 2005 není aktuální.Ve speciální částí 
studentka popisuje celkem 13 terapeutických jednotek, ve kterých jsou správně zohledněny  veškerá omezení daná 
diagnózou. Cvičení jsou pestrá a využívají různé rehabilitační techniky. V závěrečné fázi řešitelka porovnává příjmový 
a výstupní kyneziologický rozbor a hodnotí efekt rehabilitace. Ojediněle se vyskytuje nepřesný stranový popis při 
testování (např. strana 42). Celkově má práce dobrou úroveň a zpracování plně vyhovuje bakalářské práci.  otázky: č. 
1) Popište princip terapie pomocí "Walkaide", a zdůvodněte proč u vaší pacientky nešla využít, 2) V práci popisuje  
test MMSE a Barthel Index - vysvětlete důvody testování a přínos pro terapii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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