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Mgr. Irena Novotná

Cílem práce je ohodnotit nejvíce efektivní aktuální přístup v terapii skolióz v rámci kombinace korzetoterapie spolu s pohybovou terapií. 

Dalším cílem je shrnutí problematiky onemocnění adolescentní idiopatická skolioza  a možnosti konzervativní terapie.
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Aktuální přístupy v terapii skolióz – literární rešerše

stupeň hodnocení

Předložená diplomová práce má 89 stran textu včetně použité literatury.  Po formální stránce je práce velmi 

kvalitní, je psána dobrou češtinou a celkově se dobře čte. Citace odpovídají platným normám a principům. 

Práce je logicky členěna do následujících kapitol: úvod, teoretická východiska práce, cíle a výzkumné 

otázky,metodika, výsledky, diskuze a závěr. Téma diplomové práce je velmi aktuální  vzhledem k výskytu 

uvedeného onemocnění. Diplomantka se tématu skolióza věnovala již v bakalářské práci, z čehož vyplývá 

zájem o danou problematiku.

 Autorka předkládá velmi kvalitně zpracovanou literární rešerši k tématu skolióza, k pohybové léčbě skolióz 

včetně významu korzetoterapie.  Největší přinos spatřuji  v kapitole diskuze, kde autorka kriticky hodnotí 

nedostatky ve studiích řešících problematiku skolióz léčených korzetoterapií.  

Otázky

1.Na straně 69 uvádíte studii Ugwonali et al. (2004), kde je hodnocen vliv psychiky a korzetoterapie na 

léčbu skolióz. Vzhledem k věku pacientů je často problém v neochotě nosit korzet, proto je velmi přínosná 

diskuze na téma: kolik hodin je nutno, vzhledem k efektu terapie, korzet aplikovat a v jakou denní dobu. 

Doplňte, prosím, Váš názor na dlouhodobý efekt korzetoterapie v případě, že pacient(ka) po sundání 

korzetu nedodržuje pohybovou terapii, tak jak uvedeno ve Vaší diplomové práci.
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