POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Název práce:

Kvalita života žen s močovou inkontinencí
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Zdeněk Adamík
Porodní asistentka
Ústav zdravotnických věd
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A
Přílohy
☐
☐ přiloženy
Formální stránka
Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených pokynů)
A
Přehlednost a členění práce
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