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    Autorka se v bakalářské práci zaměřila na shromáždění poznatků týkajících se bolestí zad v období 
těhotenství a dotazníkovou formou provedla ověření  těchto rešeršně získaných dat. 

    První část práce je věnována shrnutí všech dostupných informací o výzkumech provedených 
v České republice a hlavně v zahraničí. Zde oceňuji velmi pečlivě zpracované kapitoly, které byly 
čerpány z velkého množství zdrojů literatury a jsou napsány velmi srozumitelně a výstižně.  Text je 
doplněn přehlednými tabulkami a i názorným grafickým zpracováním. 

    V druhé části se autorka zabývá metodikou práce a vlastním provedeným výzkumem. Výsledky 
dotazníkového výzkumu jsou přehledně statisticky zpracovány a zaneseny do grafů. 

    V třetí části práce je uvedená kazuistika jedné probandky. Zde autorka provedla podrobné 
kineziologické vyšetření dva krát během těhotenství a jeden krát v období šestinedělí.  

    Velmi oceňuji kapitolu diskuze, kde jsou široce diskutovány výsledky výzkumů prováděných na 
různých pracovištích celého světa a výsledky dotazníkového výzkumu autorky. Zde sama zjistila a 
hodnotí různorodost výsledků při retrospektivním či prospektivním sběru dat. Přiznává, že dotazníková 
forma vyšetření s jistotou neukáže, zda se u pacientky jedná o bolest lumbální či sakrální. Píše, že k 
tomuto odlišení by bylo třeba provést provokační testy, které uvádí v teoretické části. Přesto se snažila 
formou dobře kladených otázek v dotazníku tyto dva druhy bolestí odlišit. 

    K práci mám následující malou připomínku a dotaz: 

1. V kapitole Metodika postrádám popis období těhotenství, respektive v jakém týdnu těhotenství, 
nebo spíše trimestru byl dotazník odebrán. Tento údaj zmiňujete až v kapitole Diskuze. 

2. V dotazníku se ptáte, zda-li se žena před otěhotněním věnovala pravidelné fyzické aktivitě. Proč 
jste zde nepoložila otázku, zda-li se žena věnuje pravidelné fyzické aktivitě i v době těhotenství? 
Myslíte si, že by pravidelné cvičení mohlo vést ke zmírnění bolestí zad v těhotenství? 

    Závěr: diplomová práce je velmi dobře a pečlivě zpracována jak po teoretické, tak i po praktické 
části. Autorka zde ukázala svoji výbornou schopnost pracovat s velkým množstvím literatury a vyvodit 
z ní jasné výsledky. Oceňuji stručnost a výstižnost komentovaných vlastních výsledků práce.  Na celé 
práci též velmi kladně hodnotím myšlenku shromáždit dostupné informace o výzkumech na dané téma 
prováděných ve světě, provést vlastní výzkum formou dotazníku na vzorku téměř 300 probandů. Na 
tomto paralelním výzkumu potvrdit nebo vyvrátit výsledky jiných autorů. A na závěr provést opakované 
vyšetření kineziologické i dotazníkové u jedné pacientky. Tím autorka práce prokázala, že své 
teoreticky získané informace dokáže využít i v praxi, což má pro fyzioterapii velký význam. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm Výborně. 

V Praze, 1. 5. 2010                                                                                                Mgr. Martina Ježková 


