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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.
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7. Spolupráce studenta s vedoucím
práce
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10. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce
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11. Celkové stanovisko vedoucího k práci
Doporučení k obhajobě

doporučuji k obhajobě
X
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Komentář a připomínky k textu::
Práce se zabývá velmi důležitou problematikou. Celá práce má dobrou strukturu a přehlednost. Autorka plně
využila konzultací a při zpracování byla samostatná. V teoretické části je zpracována tématika revmatoidní
artritidy. Pozitivem je přehled fyzioterapie podle stádií choroby, nikoliv jen vyjmenování jednotlivých metod, a
zařazení alternativních metod terapie. V praktické části jsou zpracovány 2 kazuistiky. Nejslabší částí práce je
diskuse, kde není plně rozvinuta konfrontace s teoretickými informacemi. Po formální stránce je práce vpořádku,
doplněna řadou tabulek a příloh.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Jak často se v praxi setkáváte s touto diagnózou?
2) Jak vhodné je u těchto pacientů využití „alternativních“ metod? A které jsou využívány nejčastěji?
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