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Připomínky: u posilování svalů DK je chybně uveden M. biceps brachii (str. 43,45,46,48), u svalového testu nejsou uvedeny názvy svalů 

(str.36 a 50),u výstupního goniometrického vyšetření je aktivní rozsah pohybu do inverze větší než pasivní? (str.50)        Otázky:  1.Jaké 

další metody byste použila k redukci otoku DK ? (lymfodrenáže) 2. Které další pomůcky byste doporučila v rámci senzomotorického 

tréninku? 

Zpracování teoretických poznatků a kazuistiky pacienta s diagnózou získané deformity pravé dolní končetiny.
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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou získané deformity pravé dolní končetiny.
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