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ankylozující spondylitidy. Cílem praktické části je využití fyzioterapeutických dovedností získaných při studiu.
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vedle sebe výsledky vstupních a výstupních hodnot s barevným zvýrazněním rozdílů. Textové zpracování výsledků i 
závěru je výborné. Dále bych ocenila, že autorka správně neprovedla některá fyzioterapeutická vyšetření s adekvátním 
zdůvodněním proč. Použití literatury z roku 1966 mi přijde zbytečné. Otázky: "Jak byste charakterizovala startovací 
bolesti u artrózy?, Jaká je další závažná indikace TEP kyčle kromě osteoartrózy, fraktury nebo revmatických 
onemocnění?"
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