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Předložená  diplomová práce  na téma „Aktuální přístupy v terapii skolióz – 

literární rešerše“ je zpracována na 89 stranách textu, za použití literárních 

zdrojů a jiných zdrojů citovaných na 15ti stranách. 

 

Autorka předkládá velmi kvalitně zpracovanou literární rešerši, ve které si klade 

za cíl ohodnotit nejvíce efektivní aktuální přístup v terapii skolióz, a to 

s hlavním zřetelem ke korzetoterapii. Vzhledem k tomu, že prokazování 

efektivní terapie v oblasti fyzioterapie je stále nedostatečné, byla volba tématu 

pro diplomovou práci studentky velmi aktuální a její řešení přínosné. 

 

Členění diplomové práce do osmi základních kapitol, použité členění je plně v 

souladu s požadavky, které jsou kladeny na diplomovou práci.  

 

V teoretických východiscích diplomové práce autorka zpracovává tématiku 

„skolióz“ od klasifikace, přes etiologii až k diagnostice. Dále se věnuje popisu 

nejvíce aktuálních terapeutických přístupů a především potom zpracovává 

z pohledu nejrůznějších aspektů korzetoterapii. Právě tato kapitola je zpracována 

velmi uceleně a je zpracovaná tak, že se může stát dobrým základem i pro 

učebnici. 

 

Cíle a výzkumné otázky, jakož i metodické postupy práce – všechny kapitoly 

jsou zpracovány jasně. Vlastní metodické postupy týkající se rešerše jsou plně 

transparentní a s velkou pečlivostí jsou stanovena veškerá kritéria, která rešerše 

daného typu má obsahovat. 

 

Na základě stanovených kritérií studentka vyhledala a zpracovala obrovské 

množství pramenů, které přehledně zpracovala v kapitole výsledky. Nicméně 

dospěla k závěru, že v dostupném písemnictví není dostatečné množství 

takových zdrojů, aby bylo možné jednoznačně odpovědět na vymezené vědecké 

otázky. 

 

Kapitola diskuse je velmi dobře postavena, její členění napomáhá k přehlednosti 

diskuse k velmi závažné tématice. 

 



 

Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni.   

 

K přístupu diplomantky k řešení celé práce a ke konzultacím v průběhu její 

realizace nemám připomínek. Spolupráce se studentkou byla velmi dobrá. 

 

Závěr:  

Předložená diplomová práce plně vyhovuje požadavkům, které jsou na 

diplomové práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout 

diplomovou práci Bc. Terezy Truhlářové k obhajobě a navrhuji hodnocení 

stupněm výborně.  

 

Dotaz pro obhajobu: Jaká doporučení pro praxi fyzioterapeutů vyplývají z Vaší 

práce. 
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Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.       
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