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Vliv intraabdominálního tlaku na stabilitu bederní páteře

Cílem této práce je komentovaná rešerše problematiky intraabdominálního tlaku ve stavilizaci bederní páteře

61

89 (84 cizojazyčných)



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 23.1.2012

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

velmi dobře


