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5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:
Rozsah práce svým počtem stran značně přesahuje typ práce. Terapeutické jednotky jsou velmi rozsáhlé a podrobně popsané. V
závěrečném kineziologickém rozboru bych zdůraznila zejména výsledky v daných parametrech, které se výrazně zlepšili/zhoršili během
terapie. Práce se mi jinak velmi líbí a je přínosem pro možnosti dalšího prostudování budoucích studentů. Otázka: Kapitola 2.4.3
Následná rehabilitace - po jaké době by byly vhodné lázně na celkové zlepšení? A je vážně nevhodné si vůbec neklekat, nedělat dřepy?
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