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Stupnice hodnocení úrovnč:
l'v'bor'rrá : L

r'elrrri dobrá : ]
dobrá: ]
ner'1ňor'ujici 4
(označle křížkem)Prektjcká aD1ikace vÝsleaLků

Uove ň jazykir rl
Připomínk-v'' oponcrrta pr:ice, zdůvodněni celkovóho hodnoceni:
(povinné v'vplnit)
Autolka v tcoretické části v rozsahu 25 st1an shrnuje léněi r'šechn'u_ podslatné infor]nacc o

klinické gcliatrii' LZe s potčšenim koDstiúovat, Že si \'ybla]a z dostupné litelalllr\ pl.rcL-

přcdnich odboťníků (Kalvach, I(olář, Máček. sfdečný. Stejskal.']'opinkov/l) ve kterých.jc
sorrllnr všech základrrích a nezb1'tných údajit' Vlrodrré je zaiazeni údajir o naclěji rra doŽiti'
RovněŽ Zní ka o soLlčasné diskliminaci staťší generaceje naur'tístč' Připornírrka zlnčnr
Životniho sty]u novodobél]o člověl(a s onlezcním ielro lyzické aktivit}, se dá označit
přiLéhar,ýn I'ciÍalov]im ,.homo sedanter'jLls-" \r plaktické části na 35 str'anách aÚorl(a

prokazlje. že z\]ád]a 7ásady Zpr'acování dal ir kritjckóho hodnocení výs1edliů plice' \rc
Značnón mlroŽství 91a1ů a labu1ck slrrnrrje získané poznatk)'. které kolliiolltllic se

čt,vřni placovnílni lrypotézami' Ploti foÍnlálnínu a gtafickérnu zplaco\'áni nelze ni(] ll,rlnítal

slad jcn 26 anglických tabulcl( s noi afii SFT, přeiatých z cilov ó literatlln b-Y sc dalo

sl]rnout .lo rrrenšího soÚbo1u' Hodnoceni .jazykové Ítprav}' odpo\'ídá nornlalivťlln čcskélro
jaz]'ka.jenprodr'ar'ýlazyato]ék!'poclávanérra..dcgeneralivníatriu"(stl'16)e..rozd''Jrrriiní"
(str'22) nenalózán r'1''s\'čtleni. N1á1l] ale řadu otá7ck 1ýkajících s.. prob]enatik]'geloDtologic
to:

1' Do l(Lelé]]o ob.lobi včkrr klac]e Janda začátek přípla\) l]a stáří']

2' PIoč a kdv sc \,}'tVáří k'vibtický oblotlk Zac1 ajaké nrá patoí1ziolcrgickó pocllrlad1'1)

3' Co rozmítc poc1 pojncm ZátěŽol'ý tesl a ktcré isou v současnosti v Íchal]iliiacj

nej častěj i použivárr'''''l
,1' ]VIá tLiagllóZa..1entiers clisease" své opodslatnčni?
5. Proč čli kosn]onatlti po dlouhodobóm slal'u bcŽíŽe osteocampsis'J Jak) jc

fyzio1ogický postup plevcnce tohoto stavLi')

Celko\'ó ro7vlŽellí PIáce
lT.u.'"'i'p*-u'iinít.-'"ti"k j'
UIo\,eli 7pr'acováni vlastních po7natl(Ll

Přiměřcnost a zDůsob citacc literatul
For'rrlílni a Qralické zoracov1rni
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