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Cíl práce:
Cílem studie je zmapovat přístup k fyzioterapii u pacientů s RS na vybraných pracovištích těchto
evropských zemí: Česká republika, Belgie a Itálie. Předpokládáme, že získaná data objektivně
poukáží na rozdílnost přístupů k fyzioterapii u pacientů s RS. Data budou dále použita pro
přípravu srovnávací mezinárodní studie, která bude porovnávat efektivitu jednotlivých
fyzioterapeutických postupů.
Řešená otázka:
• Jaké vyšetřovací metody používají experti (lékaři s atestací v rehabilitaci a fyzioterapeuti) u
pacientů s RS, a které jsou nejvíce rozšířené v daných zemích?
• Jaké terapeutické metody používají experti (lékaři s atestací v rehabilitaci a fyzioterapeuti) u
pacientů s RS, a které jsou nejvíce rozšířené v daných zemích?
• Na jaký cíl se zaměřují terapeuti během fyzioterapeutické lekce a na co vše má jejich přístup
vliv?
• Jsou všechny dostupné klasifikační metody používány v dotazovaných zemích stejně?
• Je rozuměno jednotlivým přístupům v rehabilitaci pacientů s RS v rámci evropských států
stejně?
1. Náročnost tématu na:
* teoretické znalosti
* vstupní údaje a jejich zpracování
* použité metody

průměrné

2. Kritéria hodnocení práce:
výborně
stupeň splnění cíle práce
samostatnost diplomanta při zpracování
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logická stavba práce
práce s literaturou včetně citací
adekvátnost použitých metod
úprava práce (text, grafy, tabulky)
stylistická úroveň

nadprůměrné
x
x
x

stupeň hodnocení
velmi dobře
vyhovující nevyhovující

x
x
x
x
x
x
x

3. Využitelnost výsledků práce v praxi: průměrná nadprůměrná
4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Práce diplomantky je velice přínosná. Přináší základní informaci o fyzioterapii u RS ve čtyřech
rehabilitačních centrech ze tří zemí. K obhajobě bych diplomantku poprosila okomentovat to,
čím mohla být data ovlivněna.

5. Doporučení práce k obhajobě:
6. Navržený klasifikační stupeň
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