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5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

Práce vyhovuje požadavkům kladeným na vypracování bakalářské práce.Na str.40 a 71 je v tabulce překlep místo PHK a LHK je tam
PDK a LDK.Jaké pohybové,či sportovní aktivity by jste své pacientce navrhoval?
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