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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Práce je špatně čtivá. Celkový dojem narušuje nevhodně zvolená stavba práce.Například na str 100 je kapitola
zhodnocení efektu terapie a závěr na jedné stránce, obdobně je tomu u závěru a seznamu literatury.Citace odpovídají
daným normám. V textu práce se objevují chyby např. str. 13 "čtyčfázový", str. 23 "na homolce". V celé práci se
objevuje slovo "mendovaných" různě sklonované doplněné čísli např: str. 15 "nácvik 15mendovaných pacienta", str 24.
"status 24mendov", str 26,27,32,36,46,48,53,55,83 atd.V některých pasážích chybí citace literatury např str. 18
Fyzikální terapie. Speciální část se zabývá kazuistikou a terapií. Zde u některých cviků chybí výchozí poloha. Z práce je
patrné, že studentka problematice rozumí a vhodně zvolené terapeutické postupy přispěli ke zlepšení stavu pacienta,
ale popis a špatné vyjadřování kazí dojem. Otázky: Co je ataxie? Na str. 45 ji vyšetřujete kde vyšla na HK negativní a
na DK nepřesná. Na str 96. popisujete patologickou pectorální fascii bilat. V jakém směru se fascie vyšetřuje? a který
byl omezený? Fascie je stažena při akutních či chronických potížích? Můžete uvést modifikace stoje, které lze testovat na paciento
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