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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida

Seznámení s problematikou ankylozující spondylitidy se zaměřením na fyzioterapii u tohoto onemocnění
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Práce je rozdělena na část obecnou (teoretickou) a speciální (praktickou). Teoretická část byla obsahově na velmi 
vysoké úrovni. Jediné, co bych autorovi vytkla, byli občasné překlepy a gramatické chyby (např. Revmatologický ústav  
- 3x a pokaždé jinak, chybějící podměty ve větách, atd.). Velmi kladně hodnotím použité zdroje literatury, především, 
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- 3x a pokaždé jinak, chybějící podměty ve větách, atd.). Velmi kladně hodnotím použité zdroje literatury, především, 
že se jedná o novou literaturu, a také, že autor čerpá z velkého množství zahraniční literatury. Praktická část byla 
přehledná a jasná, prokázala autorovu schopnost přenést získané poznatky do praxe. Oceňuji shrnutí výsledků do 
tabulek, jen bych pro následující práci doporučila zvýraznění rozdílů vyšetření. Zároveň si cením kritického přístupu 
autora ke splnění zvoleného cíle práce. V textu praktické části bylo několik zkratek, které nebyly uvedeny v příloze. Na 
závěr bych doporučila v praktické části využít pacientský dotazník. Otázka:"Znáte nějaké speciální dotazníky hodnotící 
kvalitu života či funkční schopnosti pacienta s AS?"




