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Předložená diplomová práce na téma „Problematika aktivní jizvy“ je 
zpracována za použití 185 citovaný pramenů na 106 stranách textu.  
 
Práce je systematicky, v souladu s požadavky na diplomové práce, členěna do 
13 kapitol.  Jedná se o rešeršní diplomovou práci, jejíž hlavním cílem je 
komplexně zpracovat problematiku „aktivní jizvy“ a její souvislosti s funkčními 
poruchami pohybového aparátu.  
 
Autorka rozčlenila svoji práci do dvou hlavních částí. V úvodu se zabývá 
především anatomií, histologii, fyziologií kůže a podkoží, a biomechanickými 
vlastnostmi měkkých tkání. Rozsáhlou pozornost věnuje problematice hojení a 
patofyziologickým mechanismům tvorby jizev. Ve speciální části se pak 
zaměřila na vlastní pojem „aktivní jizvy“ ve vztahu k pohybovému aparátu, 
diskutuje možnosti diagnostiky, objektivizace a možného terapeutického 
ovlivnění.  Nevynechala ani problematiku vzniku jizev u nejčastějších 
klinických diagnóz.  Musím vyzdvihnout diskusi, která je velmi náležitě a 
přehledně zpracována a shrnuje celou řešenou problematiku. V celé práci 
autorka prokázala velmi dobrou schopnost ve zpracování odborných pramenů a 
systematičnost. 
 
K práci mám následující připomínky a dotazy:  

1. Veškeré citace uvádíte až za tečkou věty, ke které se vztahují. Citace je 
součástí věty, tedy je tečka až po ukončené závorce. 

2. Kapitola 7.3 Terapeutické ovlivnění jizvy – je škoda, že zde nezmiňujete 
možnost tappingu  

3.  Str. 45 – píšete „V akupunktuře je rovněž definováno 10 nejdůležitějších 
bodů čchi- kung, nacházejících se na nejrůznějších místech těla. Po 
zasažení těchto míst jizvou může vyvolávat různé zdravotní obtíže“ – 
Mohla byste to vysvětlit podrobněji? Co jsou to za místa a jaké zdravotní 
obtíže myslíte? 

4. Str. 72 kapitola 11.1 Hrudní operace – touto problematikou se nezabýváte, 
věnujete se prakticky pouze jizvám po ablaci mammy. 



5. Str. 74 kapitola 11.2 Břišní operace – je škoda, že zde neřešíte více vznik 
aktivních jizev při klasickém chirurgickém přístupu. 

6. Str. 77 – píšete „ dle Vančara a Krause by se po císařském řezu nemělo šít 
peritoneum, snižuje se tak riziko vzniku adhezí....podle něj není potřeba 
šít ani svaly a podkoží...“  - Mohla byste to vysvětlit? 

 
Výsledky, které prezentuje předložená práce, jsou velmi přínosné pro 
fyzioterapeutickou praxi. Autorka prokázala, že je schopna velmi dobře využít 
praktických i teoretických dovedností a znalostí, a tyto aplikovat při 
experimentální práci. 
 
 
Závěr: 
Diplomová práce Bc.Veroniky Zádrapové splňuje požadavky, které jsou na 
magisterské diplomové práce kladeny, doporučuji proto její práci komisi pro 
SZZK k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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