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Cíl práce:
Cíl první části práce je podrobné seznámení s teore7ckými poznatky o zlomenině distálního humeru a možnostech léčby. Popsané
postupy jsou v konečné části podloženy informacemi z aktuálních studií a článků na vědecké úrovni. Speciální část obsahuje kazuistiku
léčby pacienta s diagnózou zlomeniny distálního humeru a využitých fyzioterapeu7ckých metod, které byly zmíněny v teoretické části.
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5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

Studentka přistoupila ke zpracování bakalářské práce velmi zodpovědně, pracovala samostatně a pravidelně konzultovala.
Doporučila byste pacientce i jinou fyzikální terapii než magnetoterapii? Eventuálně proč?
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je součástí elektronické dokumentace diplomové práce (SIS).
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