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Cílem této bakalářské práce je získání a zpracování teoretických poznatků o Collesově zlomenině, následné využití vybraných
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5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

Cíle práce byly splněny. Studentka k práci přistoupila velmi zodpovědně a pravidelně konzultovala.Dotaz: Vysvětlete na fyziologickém
podkladě proč po zlomeninách nedoporučujeme aplikaci teplé vířivky na danou končetinu.
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dokumentace diplomové práce (SIS).
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