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Otázky k obhajobě:
Jaké sportovní aktivity doporučit pacientovi v dlouhodobém rehabilitačním plánu (dále jen DRP)?
Jaké metodiky by se daly využít v DRP?
Jaké lázně doporučit pacientovi?
Jaké pomůcky by usnadnily pacientovi běžné denní činnosti?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Mechanoterapii – motodlahu požíváme od 2.dne, pokud jsou přítomny redony - polohujeme
s motodlahou (bez redonů, normální využití motodlahy).
Cvičení na břiše začínáme již 5.den, pokud nejsou přítomny jiné problémy (př. interního
charakteru), a využíváme postizometrické relaxace (PIR techniky), zde studentka udává využití jen
overballu při cvičení na břiše.
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