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Efektivita terapie vysokovýkonným laserem u plantární fasciitidy.

Hlavním cílem této práce je posoudit efektivitu léčby plantární fasciitidy nízkovýkonným a vysokovýkonným laserem v 
porovnání s léčebným ultrazvukem.

101
199(189cizojazyčných), 6 internetových
5 obrázků, 22 tabulek,14 grafů, 7 příloh

stupeň hodnocení

Práce odpovídá na položené hypotézy

Diplomantka pravidelně konzultovala výzkum a tvorbu práce, kterou tvořila, svědomitě dohledávala prameny a 
konzultovala s různými odborníky.

Práce je čtivá, přehledná, kapitoly na sebe navazují, teoretická část tvoří dobrou základnu pro část praktickou. 

Vzhledem k tématu, je práce pokryta velkým množstvím literárních pramenů, především cizojazyčných.

Diplomatka využívá jak poznatků jiných autorů, tak předchozí práce vedené na obdobná támata včetně vlastních 
poznatků získaných vlastím výzkumem.

Obrázky, tabulky i grafy jsou uvedeny v dobré kvalitě, jsou zpracovány legendy a popisky jednotlivých 
údajů .

Práce je psána čtivou formou.

Výsledky práce lze dobře využít v oblasti  klasické i sportovní fyzioterapie, především v oblasti fyzikální terapie.

Práce svým rozsham, kvalitou a zpracováním odpovídá požadavkům magisterské diplomní práce. Diplomantka dokázala 
schopnost zpracovat práci, provése výzkum, ohodnotit jej a poradit si s překážkami, které v průběhu tvorby práce 
vznikaly. 
K práci nemám připomínky ani dotazy.
Práci hodnotím pozitivně a doporučuju ji k obhajobě. 
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