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Predloženádiplomovápráce má rozsah textu na 68 stranách,teorieje obsažena na 36 stranách,na
3 stranáchjsou definovány cíle a hypotézy,diskusea záverjsou od strany 53 na 10 stranách.
Referencníseznammá 77 citací a práceje zakoncenbohuželvelmi nekvalitníkopií funkcním
hodnoceníkycelníhokloubu dle Harrise.

V prácije nekolikvelmi originálních cástí,jednou z nich je kapitola 3.3 Kycelní kloub
v posturálníontogenezi.Je kombinacípoznatku o kineticea biomechanice kycelního kloubu a
názoru autoru,kterí se zabývají vývojovoukineziologiía navazují tak na myšlenkyprofesora
VáclavaVojty.Kapitolaje velmi dobre zpracovánai z didaktickéhohlediska.
Text kapitoly4je podporen citacemikliniku, kterí se intenzivnevenují osteoartrózekycelního
kloubu a jejím následkum.Informacemají logickougradaci a jsou srozumitelnenapsány a
prehledne serazeny.Probandka strucnepopisuje bolestjako limitují faktor pro hybnost kloubu a
soucasnevelký somatopsychickýkrux každéhopostiženého. U kapitoly 4.5.3, Vyšetrení,
postrádámfotodokumentaci,která byjasneji priblížilapopisovanou,nejcasteji fyzioterapeutovu,
manuální intervencia palpacní praxi.
Kapitola5, terapie,je prehledná a dostatecnevysvetlujealgoritmusterapeutickýchkroku.
Probandkase zcela úcelne v kapitole 5.1.2.2více venuje rehabilitacní lécbe,jejím prostredkuma
možnostem.Tyto však nejsou predmetem diplomovépráce.
Jejítežišteseplneodrážív kapitole6 - Chuzovétesty. K tomuto názvu mám spíšejazykovou,
než tématickoupripomínku: nebyl by vhodnejšínázev "Testy chuzí"? Kapitolaje pojata
konfrontacne,polemikaje podporena z citacívelkéhomnožství autoru, kterí se zabývají
kinetikouchuze i u pacientu s jiným než osteoartrotickýmpuvodem onemocnení. Textje rozšíren
o vhled z problematikyneurologickya mentálnehendykepovaných.Výber vhodného testu je
správnezduraznen aje opren o základní otázky na strane 37.
Merení rychlostichuze má,jak uvádí probandka,výpovednípotenciál. S tím lze souhlasit.
Otázkouje, zda pouze rychlost chuze. Bohužel v textu práce postrádám další alternativní
posouzeníchuze, napríklad vliv dechovéhodiskomfortu,který muže být vyvolán zvýšeným
svalovýmúsilím (prací) velkých svalovýchskupin dolních koncetin a následne zvýšenou
fyzickounámahou (pri nefyziologickémpohybovémprojevu) pri chuzi. Coje prícinou a co
následkem?
Probandkasprávnepoukazuje na strane 38, poslední odstavec, na nedostatek testu pomocí chuze,
tedy na subjektivnízatížení rozlišného chápání a následne i provedení chuze najednotlivých
pracovištícha na tzv. confouding factors Ginématoucíporozumenípacienta na povely, odlišné
chápání instruktážepacienta, apod.). Jako validní testje uveden dotazník Harris, který zduraznuje
jednotné provedení testu.
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Cíle a hypotézyjsou jasne stanoveny.

Praktickácást se zabývá metodikoua uvádí prehled testu. Na škoduje, že zde bohuželnení
uvedenoplné znení Harrisovatestu, ale až úplne na konci práce. Logikapráceje tak lehce
narušena.
Ostatnípoužité testyjsou dobre a názornevysvetleny.

Výsledkykomentujívýkonypozorovanéhosouboru,n=30, muži 14,ženy 16.Korelacevýsledku
jsou uvedenyv prehlednýchgrafech.Originalitouje na strane52uvedenídalšíkategorie« 60
bodu) pri 2MWT a 6MWT. Chybí zde komentár probandky, která se omezila na pouhé
konstatování,že -cituji: "Císla vepsaná do barevnýchsloupcuznázornují rozsah minimální a
maximálnírychlosti chuze v dané skupinepacientu."Pri obhajobe bych si ráda vyslechla bližší
komentár.

Kapitola 10se venuje diskusi a záveru. Hypotézycíslo 1,2,4 byly potvrzenyplne, hypotéza3
cástecne.Proc? Pri obhajobe bych rovnež ráda slyšelanázor probandky.

K práci mám následujícípripomínky a otázky:
1. práce se zabývá praktickou cástí fyzioterapie,testy pomocí chuze. Proc zde není jediný

obrázek?Rozumím narízením, etickémukodexu a vnitrním opatrenímprovozu v rámci
klinik FN Motol. Probandkamohla pro lepší názornostpoužít fotky zdravýchjedincu
v neutrálnímterénu.

2. referencníseznamobsahuje nekolikstaršíchpublikací,kde za neadekvátnípovažují
predevšímcitaci Butlanda z roku 1982,týkající se dvou-, šesti a dvanácti minutové chuze.
Vzhledemk tomu, že tyto testy se bežne používají i u nemocných s chronickou formou
onemocnenídechové soustavy,odkud bylyprevzatydo dalších medicínskýchoboru,
doznalyjiž urcitých zmen, které prispívajík vyšší verohodnosti a rovnež vyšší validite
výsledku.Jedná se o testy chuzí,jejichž výpovedníhodnota se vztahuje k parametrunapr.
BODE indexu nemocnýchs CHOPN.Jejich výsledekje ovlivnen moderní
farmakologickoulécbou nemocnýchobecne,nejen s pneumologickouetiologií. Meli i
nemocní s koxartrózou nejakoumedikaci,která by mohla ovlivnit výsledek testu? Proc se
probandka rozhodla použít práve testy, kteréjsou popsány pred 30 léty?

Otázkypro obhajobu:
1. byl/anekdo ze sledovanéhosouboru navíc hendykepován/arespiracní chronicitou?

Jestliže ano, nemohlo dojít k falešnénegativitetestu chuze spíše z duvodu respiracního
diskomfortunež z duvodu koxartrózykycelníhokloubu?

2. Rychlostje jiste významný marker pro opetovnéposouzení klinického stavu nemocného,
ale bylposuzován i pohybový charakterchuze,její nefyziologickéodchylkya jejich
logickývliv na rychlost chuze? Zajímá mnepohled fyzioterapeuta.

Práei hodnotím vysoce pozitivne a jednoznacne ji doporucnji k obbajobe. ~
28.5.2012 Doc. PaedDr.L. Smolíkova,Ph.D. VL~Ok{pb.lJ
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