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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou polytopní vertebrogenní algický syndrom

Cílem práce bylo shrnutí  teoretických poznatků o problematice vertebrogenního algického syndromu a zpracování kazuistika 

pacientky s touto diagnózou.
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Jaké další fyzioterapeutické metody a techniky by jste jěště pro pacientku navrhla? Jaké sportovní aktivity by jste ji doporučila?
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podpis vedoucího práce

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. Práce 

byla hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické 

dokumentace diplomové práce (SIS).
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