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podpis

Práce dokládá vliv porušené struktury na funkci, tedy na stabilzační schopnost nejen DK, ale i celého těla.

Zvláště v úvodu postrádám uvedení citačních zdrojů.

1.V úvodu uvádíte, že v USA a ve Skandinávii se vyskytuje až o 5-10 zranění na 10000 obyvatel. Jak je tomu v ČR?
2. Z jakých zdrojů jsou čerpány rovnice uváděné na stranách 24-26?  …chybí uvedení citace
3. Práce velmi hezky člení problematiku stabilizace, posturomedu a dále pak i vlastního poranění LCA, zvláště pak 
oceňuji členění uváděné v tabulce 2 na str.35.
4. V jakém časovém odstupu od poranění LCA vybraných pacientů byl stabilizace testována?
5. Proč byla použita konvenční hladina významnosti 0,05?
6. Domníváte se, že počet 15 osob je dostačující pro statistické zpracovávání výsledků? Kolik testů tedy každý z 
probandů podstoupil? 
7. U přílohy č. 4 bych doporučovala uvést legendu.
8. Celkově práci hodnotím  za zdařenou, student prokázal schopnost samostatné práce, schopnost provázat kliniku s 
teorií i se statistikou.
9. Závěrečné doporučení: zpracovat práci na větším počtu probandů, nezatížených znalostí sledovaných parametrů.

výborně

55
56 (36)
4 tabulky,  9 obrázků, 4 přílohy

stupeň hodnocení
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Posturální stabilizace u osob s poraněním předního zkříženého vazu.

Zjištění, zda je úroveň schopnosti posturální stabilizace u osob s poraněním předního zkříženého vazu při provokačním 
testu ,4 kroky - stoj na jedné noze, na posturomedu  odlišná od ostatních osob.


