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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Bauerová Jméno: Ivana Osobní číslo: 473797
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Fyzioterapeutické postupy u pacienta po fraktuře distální části radia s Komplexním
regionálním bolestivým syndromem

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 20

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

8

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké terapeutické prostředky lze využít k ovlivnění otoku?

2. Jak zásadní je včasné rozpoznání KRBS?

3. Jaké pomůcky při terapii ruky lze využít?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce na téma fyzioterapie u pacientky po fraktuře distální části radia vlevo s KRBS je zpracována
přehledně. Teoretická část, vycházející z velkého počtu literárních zdrojů, plně vystihuje problematiku diagnózy,
zejména zajímavě jsou popsány kapitoly věnující se frakturám a KRBS.
V praktické části studentka spolupracovala s pacientkou s touto diagnózou, provedla správně kineziologický rozbor,
včetně  ergoterapeutického  testu  a  zvolila  terapii  dle  stavu  pacientky.  Postupovala  s  ohledem na  komplikace
způsobující KRBS, zejména bolest a otok. Zaměřila se i na okolní struktury pohybového aparátu, které řádně ošetřila.
V terapii využila manuální techniky, analytické postupy i metody na NFp. Vše bylo zvoleno správně, což prokazuje
pozitivní efekt terapie, kdy došlo k velmi dobré funkční úpravě levé ruky.
Průběh terapie velice zásadně ovlivnilo psychické rozpoložení pacientky a přetížení druhé končetiny, což studentka
velmi pěkně vystihuje i v diskuzi.
Práce zpracovává zajímavé téma, u něhož je citlivý způsob ošetření zásadní.
Práci hodnotím jako výbornou, splňuje podmínky bakalářské práce.
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