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Téma práce je velice zajímavé a předsevzetí probandky bylo zpracování formou pilotní studie. 
Rozsah práce je celkem 93 stran, 72 očíslovaných a dalších 21 neočíslovaných stran na konci 
práce. Práce obsahuje 19 stran teorie, přibližující základní poznatky, vztahující se k danému 
tématu. Metodika je zpracována na 5 stranách, výsledky na 23 stranách, diskuse je vedena na 
8 stranách, referenční seznam má 41 citací, bohužel však pouze 14 zahraničních a práci 
uzavírá 9 příloh. 
Přehled poznatků je dostatečný, obsahuje popis a výčet situací, které mohou být příčinou 
kolostomie, dále jsou uvedeny indikace a druhy kolostomie a přehled všeobecně známé péče 
o kolostomii. Kap. 2.4 je věnována rehabilitaci jedinců s kolostomií a má rozsah pouhých 3 
řádek s jednou citací. Toto považuji za zcela nepřijatelné vzhledem k tomu, že se jedná o 
diplomovou práci oboru fyzioterapie. Kap. 2.5 popisuje všeobecně známé poznatky o 
hlubokém stabilizačním systému páteře, je podpořena citací pouze 2 autorů – Lewit a Kolář, 
bez citací ze zahraniční literatury. Totéž platí o kap. 2.6, bolest a psychologie, kde je citován 
pouze 1 zdroj – Křivohlavý, a to jeho starší publikace z roku 1997. Kap. 2.7 Viscerální vztahy 
jsou pak opisem publikace Bitnara in Kolář 2009. Kapitoly jsou pojaty velmi stručně a v textu 
není příčinný odkaz na vztah k problematice kolostomií a tudíž zařazení těchto kapitol do 
práce. Text je graficky zpracován velmi nepřehledně, v některých slovech chybí písmena. 
Autorce zcela zjevně dělalo potíže vypořádat se s funkcí tabulátoru a tvorbou automatických 
odstavců textu, např. str. 11, 12, 20, 23, 26, 27, 28 a další. V textu jsou dále chybně použity 
odrážky a mezerníky, obrácené pořadí stran citací (71,70), takže dohledat citační odkazy bylo 
nelehké. Navíc je text seřazen z jednotlivých celků přímé citace autorů, který je uveden 
uvozovkami, ale často není uvozovkami ukončen. Zásadně chybně jsou psány citace na 
konci vět, které jsou uvedeny za tečkou věty a jsou uvedeni dva i více autorů jedné citace. 
Jména některých autorů citovaných publikací jsou psána pouze velkými písmeny, proč? 
Seznam příloh je zcela nelogicky až na jejich konci. 
Cíle jsou v jednom odstavci vypsány 4: 

• vytvořit pilotní studii o problematice kolostomických pacientů ve smyslu dopadu 
kolostomie na pohybový aparát; 

• tím poukázat na hlavní projevy patologie a insuficience pohyb aparátu, vyskytující se 
u kolostomických pacientů; 

• zjistit kvalitu života, popř. zdůraznit problémy, které ji snižují; 
• zhodnotit, zda-li je na místě fyzioterapeutická intervence. 

Hypotéz si probandka stanovila 9. 
Metodika práce je přehledná, uvedeny jsou kineziologické rozbory, jednotlivé postupy měření 
a testování podle jejich autorů. Dotazníkové metody byly 3, vizuální analogová škála, krátká 
forma dotazníku bolesti McGillovy univerzity, mapa bolesti na zakreslení její lokalizace, test 
kvality života SF-36 a Gastrointestinal quality of life index.  
Postup statistické analýzy je proveden podle publikace z r. 1973, je uveden sice názorně, ale 
otázkou je proč nebyly použity modernější metody statistického vyhodnocení, např. podle 
Hendla či Malého (SZÚ – metodický postup statistického zpracování dat). 
Výsledky jsou rozděleny do 2 skupin, 1. - část diagnostická, má 3 podskupiny, 2. část je 
srovnávací částí a má 2 podskupiny.  



Zpracování výsledků je znázorněno kulatými grafy, které se dnes již pro publikační formu 
nepoužívají. Tabulky i sloupcové grafy jsou názornější a dávají rychlou odpověď, která je 
komentována textem. Bohužel se objevují zkratky, které nejsou nikde vysvětleny (str. 47, Lp 
Cp). Dotazníkové metody jsou hodnoceny popisně textem i sloupcovými grafy a tabulkami, 
na které bohužel často v textu chybí odkaz a je poměrně obtížné dohledat při čtení příslušnou 
souvislost.  
Výsledky srovnávací části jsou složeny z popisného textu, tabulek a sloupcových grafů. 
Velkým nedostatkem této části je zmatenost a nepřehlednost. V textu chybí odkazy na 
tabulky, např. tab.č. 5, v textu je odkaz na obrázek, který je umístěn až v příloze na konci 
práce na neočíslovaných stranách, ve grafech se objevuje zkratka „ok“ bez vysvětlení, 
hodnocení tabulek je sice popsáno v textu, ale tabulka buďto je o několik stran před textem 
nebo naopak několik stran za textem, v práci je třeba neustále hledat odkazy na grafy, tabulky, 
obrázky. Obrázky jsou očíslovány tak, že nesouhlasí jejich pořadí se psaným textem. Názvy 
speciálních textů jsou uvedeny v jejich zkratkách (str. 58, 59), navíc k názvu podkapitoly 
„GIQLI“ není odkaz na ukázku textu tohoto textu v příloze, některé tabulky jsou příliš veliké 
(tab.6, str. 53), chybí jednotná rozměrová úprava tabulek i grafů. Na několika stranách je 
mnoho hluchého místa (str. 48, 54, 56, 60). 
Diskuse je spíše pokračováním psaného komentáře výsledků než adekvátní diskusí diplomové 
práce. Svědčí pro to i fakt, že probandka náhle přejde v psaní textu ke 3. osobě množného 
čísla, „zaměřili jsme se, myslíme si“. Diskuse nepřináší polemiku citovaných autorů, pouze 
úvahu probandky nad některými dosaženými výsledky, sama pak opravdu pojednává 
pojednává o dotazníkových metodách na str. 64 a 65. Pozitivní je závěr diskuse, který je 
možné využít didakticky, popisuje se zde v množném čísle „pokusme se“ shrnout „typického“ 
pacienta s levostranou kolostomií podle výsledků z této pilotní studie. 
Závěr je shrnutím obsáhlého zadání. 
K hodnocení práce přistupuji ze 3 hledisek: 

1. rozsah a předsevzetí pilotní studie se naplnilo pouze zčásti. Domnívám se, že si 
probanda vzala „příliš“. Ke zkoumání problematiky jedinců s kolostomií přistoupila z 
mnoho různých úhlů pohledu, tomu také odpovídá hyperinflace 9 hypotéz. Domnívám 
se, že méně a by bylo více, mám na mysli věnovat se získání všech dostupných 
poznatků korelačního vztahu kolostomie <=>pohybový aparát a obohatit tím práci z 
více zahraničních publikačních zdrojů. 

2. domnívám se, že to bylo především silné podcenění faktoru času, které nedovolilo 
probandce lépe zpracovat získané parametry a věnovat se jedincům s kolostomií pouze 
2 měsíce. 

3. oceňuji praktickou část práce probandky, která se jedincům s kolostomií věnovala 
s velkou pečlivostí a pozorností.  

Práci doporučuji k obhajobě, a to především k přihlédnutí k bodu č. 3. 
 
Otázky pro obhajobu: 

1. Jakou formu terapie by bylo vhodné zvolit pro problematiku kostrče a pánevního dna 
mimo v práci uvedené fyzioterapeutické postupy – jak o tomto problému píší v 
zahraniční literatuře? 

2. Je-li HSSP a kostrč a pánevní dno klíčovou oblastí pro terapii, jaký je časový horizont 
této terapie a jaký by měl být její obsah? 

3. Jaký/é by měl/y být cíl/e této terapie a jak ji/je objektivizovat? 
4. Může se vyskytovat u těchto jedinců korelace s dalšími viscerálně-somatickými vzory, 

jestliže ano s jakými a proč?  
 
Praha, 21.5. 2010     PaedDr. L. Smolíková, Ph.D. 


