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1. Rozsah:
počet stran práce / textu
počet literárních pramenů - českých / cizojazyčných

tabulky obrázky grafy přílohy
6 7 21 11

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
výběr a definice tématu, originalita X
stupeň splnění cíle práce X
logická stavba práce a vyváženost kapitol X
úroveň práce s literaturou včetně citační normy X
úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) X
stylistická úroveň textu X

3. Kritéria hodnocení teoretické části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
analýza a interpretace rešeršní práce X
aplikace výsledků rešerše pro návaznost  k experimentální části X

4. Kritéria hodnocení experimentální části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
hypotézy - relevance a kvalita jejich definování X

výzkumný soubor - adekvátnost výběru X

metodika – použité metody hodnocení a jejich kvalita X

výsledky – prezentace a interpretace X

statistické zpracování a analýza dat X

diskuse - interpretace výsledků ve vztahu k současným poznatkům X

závěr -  úroveň zhodnocení práce X

5. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

Původně nastavená metodika  naráží na neshody   v navrhovaných a finálně použitých intervenčních  metodách (joga, DNS, Mojžíšová).

Zpracování výsledků je v souladu   se stenoveným cílem práce, oceňuji značné množství hodnocených parametrů. 

Oceňuji  přehledné zpracování a četnost  grafů a popisů.  Kritizuji použitý t-test pro takto nízký soubor probandů. 

Studentka věcně a kriticky nahlíží na celou problematiku. 

ostatní

stupeň hodnocení

Prosím o  vysvětlení  a upřesnění hypotézy 0. Není zjevné, které skóre hodnotí, a proč je označena číslem 0. 

V práci je komentováno, že důvodem nízkého počtu  probandů je "Covidová restrikce" . Domnívám se, že vzhledem k práci  prováděné v NZZ  a 
současné indikaci terapie lékařem, nemá tato restrikce  v době od  února - května  2021 opodstatnění. 

Využití fyzioterapie u pacientek s endometriózou.

Cílem je posoudit vliv šestitýdenní fyzioterapeutické intervence obsahující manuální a pohybový přístup na kvalitu života hodnocenou pomocí 
dotazníku The Endometriosis Health Profile - 30, na dysmenorheu hodnocenou pomocí krátké verze dotazníku bolesti McGillovy univerzity a The 
Menstrual Distress Questionnaire a na množství funkčních poruch pohybového aparátu hodnocené kineziologickým vyšetřením u osmi žen s 
diagnostikovanou endometriózou. 

135/74
13/55

POSUDEK OPONENTA MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Bc. Veronika Zídková

MUDr.David Pánek, Ph.D.
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ano                  s 
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9. Navržený klasifikační stupeň:
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podpis oponenta práce

Práce splňje požadavky kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 
Výběr tématu je zvolen v oblasti, kde účinek fyzioterapie není prozatím dostatečně probádán a tak oceňuji tuto volbu. K práci mám několik připomínek 
a dotazů:

1.  V rámci hypotéz uvádíte Hypotézu H0. Osvětlete prosím důvod číslování nulou a rovněž význam a směrování první hypotézy: "Vstupní a výstupní 
hodnoty scóre se nezmění". Není zjevné, jaké scóre máte na mysli. 
2.V metodickém postupu uvádítě výběr osmi žen. Má tento výběr nějaké opodstatnění. Provádět statistické zpracování u takto malého souboru je 
diskutabilní.  Použitý t-test pro skupinu osmi probandů mi nepřipadá jako nejvhodnější způsob hodnocení statistické významnosti. Z jakého důvodu jste 
zvolila tento test?  Proč nebyl použit např. Whitney U-test?
3. Zvolila jste šestitýdenní program. Má tato délka nějaké opodstatnění?   
4. V teoretické části uvádíte několik možností klasifikace endometriózy. Který z těchto přístupů je vám nejbližší a proč?
5. V příloze 11 uvádíte hodnocení některých funkčních projevů. U některých z nich uvádíte pojem "bilat". Co toto značí? Bilaterálně ano nebo bilaterálně 
ne? 
6. Velmi oceňuji výběr poloh pro pohybový program, kde jste se evidentně inspirovala jógou. Z uvedených vyobrazení v příloze nesouhlasím z popisem a 
vyobrazením polohy Bhudžangasany, kde namísto této je na obrázku a popisu uvedena Salamba bhudžangasana neboli sfinga (nikoliv kobra).Rovněž 
pokyn "podsaďte pánev" by se zde neměl vyskytovat. Dále v Setu Bandha Sarvangásána - obr. 13, kritizuji nevhodné uložení dolních končetin, zvláště je-
li cílem ovlivinit pánevní oblast. U této polohy by bylo vhodné zmínit vliv na funkci štítné žlázy. U každé polohy máte uváděné cíle daných poloh. Tyto 
popisy jsou velmi orietační a nepřesné.  Cvik "izolovaná aktivace a relaxace svalů pánevního dna" + obr. 4 navádí k opačné dechové souhře pánevního 
dna a břišní stěny, tj. k aktivaci břišní stěny a PD při nádechu a relaxaci při výdechu. Má toto nějaké opodstatnění?
7. Na str. 27 uvádíte, že pro cvičení svalů dna pánevního je vhodný přístup dle "Rehaspring konceptu pánevního dna". Můžete tento přístup blíže popsat?
8. Na str. 29 uvádíte, že jóga pomáhá tělu adaptovat se na depresi a úzkost. Jakkoli zde dobře uvádíte literární zdroj, prosím o vaše vysvětlení tohoto 
výroku. 
9. Na str. 30 uvádíte TENS jako vysokofrekvenční a nízkofrekvenční metodu působící na "zadní roh míšní", kde uvolňuje cirukulující endogenní opiody, 
zejména endorfin. Bez ohledu na citační zdroj, prosím o vysvětlení tohoto výroku. 

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. 

dobře - dle obhajoby


