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Využití fyzioterapie u pacientek s endometriózou.

Cílem této experimetnální práce bylo posoudit vliv šestitýdenní fyzioterapeutické intervence obsahující manuální a pohybový přístup na 

kvalitu života hodnocenou pomocí dotazníku Endometriosis health profile-30, na dysmenoreu hodnocenou pomocí krátké verze dotazníku 

bolesti McGillovy univerzity a Menstrual distress questionaire u osmi žen s diagnostikovanou endometriózou.
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Práce se zabývá málo řešeným tématem možné fyzioterapeutické intervence u pacientek s endometriózou. Teoretická a praktická část je 

velmi dobře zpracovaná, relativně menší výzkumný soubor je způsobem nástupem pandemie Covid-19. Výstupy práce mohou být snadno 

implementovány do klinické praxe. Otázka k obhajobě: Myslíte si, že je možné ve spolupráci s gynekologiemi rozšířit tento fyzioterapeutický 

přístup u pacientek s endometriózou? Jsou gynekologové této terapii nakloněni?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. Práce byla 

hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické dokumentace 

diplomové práce (SIS).
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