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ostatní

stupeň hodnocení

Efekt fyzioterapie u pacientů s refluxní chorobou jícnu

Cílem teoretické části této práce je zpracování ucelených informací o anatomických a kineziologických podkladech, vyšetření, 

zhodnocení závažnosti stavu a terapii refluxní nemoci jícnu (GERD) z pohledu jak lékařského, tak fyzioterapeutického. 

Cílem praktické části této práce je zhodnocení účinnosti fyzioterapie založené na některých metodikách uvedených v teoretické části 

aplikované na skupinu probandů z řad pacientů s GERD. 
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Zvolené téma práce je velmi zajímavé a aktuální. Text je přehledný a čtivý. Převažují však české literární zdroje, a to především 

monografie. Text obsahuje také četné překlepy a gramatické chyby. V závěru abstraktu v českém jazyce je uvedena dvakrát stejná 

hypotéza, ale pokaždé s jiným výsledkem.

Vysvětlete prosím zvolený postup v rámci fyzioterapeutické jednotky, kdy je PIR bránice prováděna na závěr? 

Víte, zda je v ČR dostupný standardizovaný dotazník v českém jazyce k Vámi řešené problematice? 

Na str. 55 uvádíte, že vzhledem k věku a zdatnosti, byla cvičební jednotka probanda č.3 méně náročná a naopak u probanda č.5 byla 

jednotka náročnější. Je to možné takto provést, aniž by byla porušena metodika práce? 

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

výborně


