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Předložená práce obsahuje 54 strany textu a 7 stran příloh. V přílohách je uvedeno 

plné znění dotazníku, jenž studentka využila  pro svoji práci a dále obrázky znázorňující 

jednotlivé vyšetřovací testy a fotografie úlevových  poloh. 

Soupis použité literatury obsahuje 28 citací, z toho 23 citací je z odborných 

zahraničních časopisů.  

Cílem teoretické části práce bylo zmapovat formou rešerše dosavadní poznatky o 

patogenezi, klinickém obrazu a možnostech terapie bolestí zad v těhotenství. Kromě bolestí 

zad v těhotenství se autorka věnuje také tématu inkontinence v období gravidity a po porodu.  

V rámci vlastního výzkumu studentka navázala na bakalářskou práci MUDr. 

Frieserové.třřčř+wěfdš Využila dotazník sestavený ve výše uvedené práci, který obohatila o 

otázky zaměřené na vznik inkontinence. Během práce se jí podařilo nashromáždit a zpracovat 

údaje z 272 dotazníků. Výsledná statisticky zpracovaná data zaznamenala do přehledných 

tabulek a grafů. Součástí předkládané práce je rovněž kazuistika těhotné ženy, kterou 

studentka vyšetřila celkem třikrát, a to dvakrát během těhotenství a jednou post partum.  

Z formálního hlediska je bakalářská práce zpracována pečlivě. Bohužel stylistická 

úroveň práce není na příliš vysoké úrovni, v práci se objevují překlepy a nejasné formulace, 

které pravděpodobně vznikly nedokonalým překladem z cizojazyčné literatury. Naopak velmi 

pozitivně je možno hodnotit diskuzi, ve které jsou porovnána vlastní statisticky zpracovaná 

data s údaji publikovanými v zahraniční literatuře.  

 
Otázky na studentku:  

1) Na str. 10 je psáno: „přední postura“ – váha dělohy je nesena před těžiště.           
Prosím vysvětlete toto tvrzení a doplňte o údaj, kde je těžiště těhotné ženy.  

2) Na str. 16 píšete, že do rizikových faktorů bolestí zad v těhotenství patří i etnická 
skupina. Jaká etnická skupina trpí bolestmi zad v těhotenství nejčastěji?  

 

Závěr: Práce je bezesporu přínosem k dané tématice a splňuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci.  Práci proto doporučuji k obhajobě. 

         
Mgr. Magdaléna Lepšíková 

          vedoucí bakalářské práce 
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