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10. Klasifikace práce
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Komentář a připomínky k textu::
Po formální stránce předložená práce daná kritéria splňuje. Samotný obsah a zpracování je však spíše průměrné.
Na teoretické části oceňuji stručný přehled základních poznatků o Morbus Bechtěrev a poměrně obsáhle
rozepsanou léčbu a péči o nemocné s důrazem na možnosti fyzioterapeutické intervence. Na druhou stranu je
nedostatečný souhrn nových poznatků v léčbě a terapii pacientů s M. Bechtěrev. V praktické části při popisu
jednotlivých kazuistik chybí popis dechového stereotypu, podrobněji rozepsaný individuální rehabilitační plán,
detailně rozepsaná terapie i závěrečné výstupní vyšetření. Samotná diskuze neobsahuje porovnání výsledků
s ostatními autory. Pozitivně hodnotím snahu o interpretaci vlastních úvah a závěrů.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
Proč jste u kazuistiky č. 1 v rámci krátkodobého rehabilitačního plánu využil cvičení v Redcordu a
senzomotorickou stimulaci a u zbylých kazuistik nikoliv?
Jaké největší pozitivum vidíte na cvičení v bazénu s pacienty s Morbus Bechtěrev?
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