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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Teoretická část je v některých méně důležitých kapitolách až příliš obsáhlá, což snižuje její přehlednost a
konkrétní zacílení na danou problematiku. Celkově v ní ale nalezneme všechny podstatné informace.
Praktická část se snaží se o velmi konkrétní popis průběhu terapie, což hodnotím pozitivně. Chaoticky a
nepřesně působí vyšetření pacientů. Diskuze je spíše shrnutím vlastních závěrů, chybí výraznější konfrontace
s provedenými studiemi na toto téma. Vzhledem k časové tísni se nepovedlo praktickou část a diskuzi lépe
propracovat.
Autorka měla při tvorbě práce samostatný přístup. Celkově práce splňuje zadané požadavky.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
Jako nejúčinnější metodu léčby u daného problému zmiňujete mobilizaci kostrče. Jaké máte zkušenosti s touto
metodou léčby, je nutné její opakování? A stačí tento zásah k úpravě stavu pacienta?
V terapii uvedených pacientů používáte nejčastěji cvičení z metodiky Mojžíšové, jednak také aktivaci hlubokého
stabilizačního systému. Jak hodnotíte možnosti propojení využití těchto metodik v terapii? V některých dílčích
prvcích pracují odlišným způsobem (např. uvedený cvik 1 a 2 z přílohy 4 a aktivace hlubokého stabilizačního
systému v polohách motorické ontogeneze), v uvedené terapii je používáte společně.
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