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Predložená práce obsahuje 85 stran textu vcetne 13 stran príloh s obrázku a tabulky.
Soupis použité literatury obsahuje 69 citací, z toho je 26 zahranicních a jedna z internetového
zdroje.
Práce se skládá z teoretické cásti, kde jsou na 46 stranách shrnuty poznatky o anatomii a
kineziologii nohy. Dále se autorka venuje klenbe nožní a podrobne

metodám jejího

hodnocení. Popisuje kritéria pro klinické vyšetrení podélné klenby nožní, dále hodnocení
stavu podélné klenby podoskopií, antropometrií, taktéž zminuje parametry odecítané z otisku
nohy, dynamickou pedografii a hodnocení RTG snímku. Následuje 7 stran venovávaných
kazuistice pacienta, jež byl vyšetren výše zmínenými metodami. Výsledky jednotlivých
vyšetrení poté diplomantka srovnává v diskuzi.
Grafická a technická stránka bakalárské práce je na velmi dobré úrovni.

K práci mám následující komentáre:
Na str. 49. vzhledem k diagnóze pacienta by bylo vhodné uvést, zda má i subjektivní obtíže a

dále více informací o jeho diagnóze pes equinovarus - délka sádrování, další korekcní
pomucky, prodelaná rehabilitace atd.
Na str. 50 uvádíte že levá nožní klenba se zdá být nižší než levá.....
Dále uvádíte, že byl vyhodnocen RTG snímek s urcitým nálezem nicméne v diskuzi již
výsledek RTG vyšetrení nesrovnáváte s vaším klinickým vyšetrením,.
dále v diskuzi chybí možná souvislost výsledku s anamnestickými údaji - fraktura patní
kosti, pes equinovarus
Je otázkou, zda vyšetrované parametry nohy pacienta s vrozeným pes equinovarus lze validne
srovnávat s parametry namerenými u bežné populace.

Otázky pro autorku:

1) Na str.19 píšete o poWedujednotlivých autoru na roli m. tibialis anterior ve vztahu
k mediální klenbe, jaký je váš názor na danou problematiku?
2) Zhodnotte vliv kvality rídících složek a svalové aktivity na konfiguraci nožní
klenby u detí a dospelých jedincu.
3) Mužeme se setkat u nekterých deformit ci diagnóz s poklesem laterální podélné
klenby?
4)

Jaké jsou výhody a úskalí jednotlivých podografických vyšetrení.

5) V záveru uvádíte že RTG vyšetrení je považováno za nejjasnejší ukazatel stavu nožní
klenby, jak toto tvrzení koreluje s výsledky vyšetrení vašeho pacienta?

Záver: Práce splnuje požadavky kladené na bakalárskou práci.
Práci doporucuji k obhajobe.
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