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V Metodice jsou drobné gramatické chyby  - např při odrážkách velké písmeno na začátku bez tečky na 
konci. Dále při současných možnostech formátování článků bych upřednotnil nepoužívat rozdělovník a 
formátování řešit automaticky či poloautomaticky. Vzhledem k rešeršnímu charakteru práce mi v 
kapitole 8.4.1 chybí zmínka i o dalších světově uznávaných rehabilitačních cvičení. Sdělení je takto 
redukováno na nejčastější české postupy. Dále v kapitole 8.4.6 je sdělení v souladu se zastaralým 
českým pojetím. Rešerší této problematiky lze nalézt především zahraniční práce, kde korzetoterapie je 
úspěšně indikována a aplikována i dle dalších kritérií. V diskuzi jsou však tato fakta krátce zmíněna. 
Práce splňuje formální požadavky.
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Hlavním cílem této práce je poukázat na možnosti konzervativní léčby deformit páteře v uceleném 
pohledu a logické posloupnosti. V úvodu teoretické části jsou uvedeny a stručně vysvětleny anatomie a 
biomechanika páteře. Dále jsou uvedeny příklady deformit páteře a možnosti konzervativní léčby. Také 
je poukázáno na konstrukční a funkční rozdíly trupových ortéz, používaných pro korekci a stabilizaci 
páteře. Na konci této práce, je sepsán technologický a výrobní proces pro zhotovení trupové ortézy.

Konzervativní léčba deformit páteře v dětském věku
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