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Přeh|ednost a členění práce

Předkládarrá práce o rozsahu 55 stran odpovídá celkovou strukturou poŽadavkťrnr k|aderrým

na bakalářskorr práci. Práce je přehledně a |ogicky člerrěna na teoretickou a praktickoLr část.

V teoretické části nás autorka stručně seznamuje s kineziologií a biomechanikou bederní páteře.

Další kapitoly jsoLr věnováIry problematice týkající se bolestí zad - faktory podílející se na vzniku

bolestí, klasifikace bolestí zad a zprisoby jejího hodnocení. Za přírrosrré povaŽLrji kapito|y

clrarakterizLrjící rnetodLr rnechanické diagnostiky a terapie dle Robirra McKenzieho.

Praktická část je zpracoválla formou kazuistik tří pacierrtů s c|rronickolr bo|estí v obIasti dolní

části zad, na kterych byly ap|ikovány poznatky uvedené v teoretické části práce.

Práce obsahuje 7 přílolr, které n1j. dokumentují moŽrosti teraperrtických procedur

dle McKenzieho, dále je zde uvedena fbtodokLrrnentace Z vyšetření pacientů, vyšetřovací spisy a vzor

Rolattdova dotazníkLr a je|ro zlrodnocerrí samotnými pacienty.

Formální ná|ežitosti práce

Z fornrálního lrlediska se v práci vyskytují drobné nedostatky. ojediněle se v textu objevLrjí

překlepy (str. ll, l5, 16,26). V textu není respektováno typografické pravidlo uŽití mezislovní

nez|omitelné ft\ezery. Str. 6 nev|rodně koněí rradpisern.

Sou|rrn citací je nejednotný a neodpovídá citační normě.

Cí| práce

Cíl práce je uveden v samostatné kapitole v rámci praktické části. Autorce se ho podařilo splrrit'

K jistérnu omezenivšak patří interpretace výsledků azávérů vzhledern k počtu probarrdťr. T.ento faktje

ovšem v práci zmíněn pouze okrajově a autorka .iej povaŽuje spíše jako možnost inspirace pro da|ší

výzkurn.



Přehled problematiky

Ar-rtorka ve své práci dobře zpracova|a poznatky týkajicí se bolestí zad a to předevšírn

z tuzemských zdrojů' Za cennou pok|ádám kapitolu ýkajicí se popisu diagnostické a terapeutické

metody dle Robina McKerrzielro. V diskuzi postrádárn názor na negativní poh|ed na lryužití metody

Mckenzie u chronickýclr bolestí zad zWlediska jiných autorů. (např. Kolář P., Shaclock M.)

Metodologie

Metodologie je autorkou popsána velmikvalitně v samostatné kapitole.

Přínos pro praxi

Problematika bo|estí zad patÍí nrezi velmi diskutovaná témata jak u laické, tak odborné veřejnosti.

originá|ně zpracovat toto téma neníjistě snadné' Metoda Mcl(enzie se již několikrát vyskyt|a jako

námět baka|ářských prací. Autorka se přesto velmi odváŽně zhostila úkolu originálně popsat a využit

tento přístup u pacientů s chronickou bolestí zad v ob|asti bederrrí páteře, u kterych dosavadní forma

fi'zioterap i e nepřinesla efekt.

Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti

Především praktická část práce svědčí o zvýšerrých nárocích kladenýclr na autorku z hlediska

vyttžiti teoretických pozrratkťl McKenzieho přístupu v praxi (specifické vyšetření pacientů'

terrninologie, samotná terapie a její zhodnocení). Tyto informace jsou součástí vzďěIávacich kurzů,

které autorka rremoh|a absolvovat. ovšern velmi podrobně a kvalitně zpracované kazuistiky

vypovídají o dovedrrostech arrtorky aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Výsledky a jejich ana|ýza

Výsledky jsou vzhledem k výzkumné otázce a cíIům práce hodnoceny především v diskuzi.

Závéry a doporučení

Závěr práce je autorkou pojat velmi konkrétně' ale obsahuje rovněž i obecnější poh|ed

na využite|nost metody McKenzie v praxi fyzioteraper"rta u pacientů s vertebrogenními obtížemi.



t- lPřipomínky a otáz|<y k obhajobě:

Datum: 16.8.2013

1. Vkapitole 2.3.2 Klasifikace syndromů uvádíte pojem červené praporky, kter'ými se označují

Stavy, u kteých je McKenzie metoda kontraindikována. Můžete konkrétně charakterizoyat,

o jaká onemocnění se jedná?

2. Ve své práci se zabýváte hodnocením účinnosti McKenzie přístupu u pacientů s bolestmi zad,

je tato metodika určena i pacientům s jiným typem obtiži?

Návrh klasiÍikace práce: velmi dobře
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