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Srovnání rehabilitačních přístupů u ženské močové inkontinence na různých pracovištích v ČR

Cílem této diplomové práce bylo stanovit procentuální zastoupení fyzioterapeutů, kteří se ve svých ordinacích setkávají 
s inkontinentními pacientkami a procentuálně rozlišit zda jsou odeslány specialistou nebo je inkontinence zjištěna až 
jimi. Určit, který způsob vyšetření pánevního dna u stresové inkontinence (diagnostikované a nediagnostikované) je 
prováděn nejčastěji. Zjistit s jakou věkovou skupinou žen se stresovou inkontinencí se fyzioterapeuté setkávají ve svých 
ordinacích nejčastěji. Určit, který způsob vyšetření pánevního dna u stresové inkontinence (diagnostikované a 
nediagnostikované) je prováděn nejčastěji Procentuálně stanovit, kolik z dotazovaných fyzioterapeutů používá v terapii 
stresové inkontinence „Ostravský koncept“. Dalším cílem této práce je procentuálně vyjádřit informovanost 
fyzioterapeutů o novém klinickém standardu pro léčbu stresové inkontinence a technice PELVICORE. Informovat 
širokou veřejnost o ženské stresové inkontinenci moči. 
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22 grafů, 1 příloha

stupeň hodnocení

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

pozitivně hodnotím schopnost zorganizovat výzkum v terénu

velmi dobře

Proč byla konkrétně dotazována pouze technika PELVICORE? Jak se liší konkrétně přístup k stresové močové 
inkontinenci u metod zmiňovaných v DP? Je možné zhodnotit efekt různých přístupů?

diskuze komentuje výsledky práce, ale nevyužívá dostatečně srovnání v kontextu již publikovaných cizojazyčných 
zdrojů, výraznější využití knižních zdrojů na úkor vědeckých článků; nižší počet cizojazyčných zdrojů

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP

odpovídající stanoveným cílům a úkolům



                                                              


