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1. Téma a cíl práce
Zvolené téma práce
Cíle práce jako celku
2. Aktuálnost tématu
Aktuálnost zvoleného tématu
3. Zpracování teoretické části
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Komentář a připomínky k textu:
Bakalářskou práci hodnotím jako výbornou. Oceňuji originální výběr tématu a způsob zpracování odborné části.
I přes nedostatek dostupné literatury týkající se fyzioterapie u parézy hlasivky se autorce podařilo propojit
teoretické poznatky a zkušenosti z praxe a podat tak ucelený přehled o fyzioterapeutických možnostech.
Ve 2 uvedených kazuistikách autorka v diagnosticko-terapeutických úvahách prokazuje značné porozumění dané
problematice. Bakalářská práce by mohla sloužit jako námět pro další výzkum efektivity léčby pacientů
s dysfonií se zařazením kinezioterapie do rehabilitačního procesu.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Na základě jakých kritérií jsou pacienti s parézou hlasivky indikováni kromě elektrostimulace i na
kineziotrerapii a hlasovou reedukaci?
2. Z jakého důvodu jsou zapojovány souhyby horních končetin při produkci slabik či slov během
elektrostimulace?
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