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Komentář a připomínky k textu:
V této práci vyniká velmi precizně vypracovaná kazuistická část, ze které je cítit dlouholetá praxe studentky
v oboru. Práci hodnotím „výborně“, mám však pár připomínek:
1) Bylo by vhodné přidat obrazový materiál, který by ilustroval změny v oblasti ramenního kloubu po ukončení
terapie.
2) Chybí mi alespoň orientační změny rozsahu pohybu ramenního kloubu během terapie.
K formální stránce mám tři připomínky, a to:
1) Studentka v textu hojně odkazuje na přílohu č. 1 (str. 107), na obrázcích je však nečitelný text, takže
výpovědní hodnota je velmi nízká.
2) I přes celkem nízký počet překlepů musím zdůraznit chybu na str. 64, kde je zaznamenám rozsah pohybu ve
frontální rovině aktivně 145 – 0 – 0, zatímco pasivně je 50 – 0 – 0.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) U druhé kazuistiky popisujete přetrvávající bolest loketního kloubu, zaměřovala jste se na cílenou terapii této
oblasti, nebo byl ošetřován pouze ramenní pletenec?
2) Zaměřujete se ve své praxi cíleně na problematiku ramenního pletence? Jsou Vaše dlouholeté zkušenosti ve
shodě s Vámi popsanými kazuistikami?
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