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Alternativní fyzioterapeutické postupy u Parkinonovy nemoci
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V úvodních stranách práce uvádíte, že nejčastější příčinou parkinsonského syndromu je Parkinsonova nemoc. Můžete 
blíže uvést, rozdíly mezi těmito pojmy?
Na str. 14 uvádíte epidemiologii Park.choroby. Uveďte prosím, jaká je prevalence této choroby v Čechách. 
Na str. 19 uvádíte obrázek - penízkovitý třes ruky. V textu jsem nenašla odkaz na tento obrázek, specifikujte blíže 
vztah obrázku k textu. 
V uvedené metodologii postrádám  vyřčené hypotézy, co je tedy cílem sledování práce. 
Našla jste nějaké studie, které by porovnávaly efekt tanců klasických oproti latinsko amerických? Do jaké míry jsou 
patrné rozdíly mezi argetniským tangem a amerického sálového tance? (viz kapitola4)
Dá se určit, jaká skupina autorů preferuje daný typ pohybové intervence u parkinsoniků?
Proč byl zvolen Box jako jedna z možných relativně vhodných pohybových aktivit a tím tedy i zařazen do této práce?

Práci hodnotím za zdařenou, velmi čtivou formou poukazuje na možnosti pohybových intervencí u parkinsoniků, jediné 
co postrádám je hypotetický cíl práce. Tím, že nejsou stanoveny hypotézy, upřesněte schéma a cíle práce. 
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