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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Autorka přistupovala ke tvorbě práce pečlivě a zodpovědně. Danou problematiku zpracovala velmi podrobně,
místy je snad práce až příliš obsáhlá, důležité informace se však v práci neztrácí.
Teoretická část je logicky vystavěná, autorka čerpala z řady publikací (v této části převážně českých autorů),
aby podala ucelený přehled známých faktů k danému tématu. Součástí práce je řada příloh, které dokreslují a
konkretizují uvedené poznatky teoretické části. Mírné výhrady mám snad jen k nadbytečnosti informací části
věnující se terapii konkrétních syndromů řazených pod termín periarthritis humeroscapularis a části věnující se
anatomii ramenního pletence.
Praktická část je zpracována velmi pěkně, pohled na pacienta je při terapii komplexní a cílený na aktuální stav.
Vyšetření probandů hodnotím také jako ucelené a přehledně interpretované.
Do diskuze autorka zahrnula řadu zahraničních studií věnujících se problematice ramenního pletence. Bohužel
se nepodařilo nalézt dostatek studií, které by se věnovaly přímo tématu mobilizačních a relaxačních technik. I
přesto je diskuze pěkně zpracovaná a autorka z uvedených zdrojů vytěžila zajímavé informace, které konfrontuje
s vlastními zkušenostmi z dlouholeté praxe.
Celkově práci hodnotím výborně a chválím odpovědný přístup ke zpracování.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Zajímá mě Váš názor na nutnost použití relaxačních a mobilizačních technik v terapii periarthritis
humeroscapularis, je podle Vás vždy podstatné jejich zahrnutí do terapie?
2. Jaká je podle Vašeho názoru úspěšnost těchto technik vzhledem k délce trvání obtíží?
3. Jaký je podle Vás podíl psychosomatické etiologie vzniku dané diagnózy a jejího přetrvání, případně
daří se podle Vás tento podíl odhalovat a řešit?
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