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Uvedené poznatky práce je možné komponovat do praxe fyzioterapeuta

Autorka se rešeršním způsobem zabývá problematikou alternativních fyzioterapeutických postupů u 

pacientů s Parkinsonovou nemocí. Tyto metody vycházejí především z primárního ovlivnění emotivní 

stránky postiženého jedince, které pak umožní realizovat komplexní pohybové stereotypy. Práci považuji 

za velmi přínosnou pro možnou budoucí fyzioterapeutickou intervenci u těchto pacientů. K práci mám 

následující dotaz: Myslíte si, že se Vámi diskutované metody používají i v České republice u pacientů s 

Parkinsonovou nemocí? 
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