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Text je přehledný, dobře strukturovaný, teoretická část popisuje problematiku systémové sklerodermie. V textu úvodu 
není cíl práce jasně označen. Bohužel práci snižuje gramatická úroveň, kde hned v abstraktu chybí velká pismena na 
začátku vět. Jazyk textu by měl být více odborný než literární. V praktické části je pouze krátce popsána metodika 
práce, zato vstupní a výstupní rozbor  je zde popsán velmi důkladně. Z hlediska faktického bych upozornila na rozdíl v 
termínu "mikrostoma" a "otevírání úst". V praktické části oceňuji porovnání výsledků v jedné tabulce se zvýrazněním 
pozitivních změn a využití dotazníku soběstačnosti BI. Jen bych doporučila celé tabulky tisknout na jednu stránku pro 
lepší přehlednost. Velmi pozitivně mě překvapilo zařazení Rodnanova skóre do vyšetření, ale chybí mi ve vyšetření  
číselný údaj o zavření ruky v pěst. Otázka:"Znáte ještě další dotazník hodnotící soběstačnost pacienta?"


