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5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:
Studentka vedla fyzioterapeutickou intervenci u pacienta po CMP s levostrannou symptomatologií. Díky správně zvoleným
postupům přispěla ke zlepšení kvality života pacienta. Zlepšila se zejména svalová síla paretických končetin a stabilita při
chůzi. Otázky: jaké vyšetřovací a terapeutické postupy byste volila v případě přítomnosti spasticity.
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