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1. Přehlednost a členění práce
BP je logicky utříděna a přehledně zpracována. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky

navazují. Práce se skládá z teoretické části, kde představuje terapii dle Robina McKenzieho a
praktické části, jejiŽ součástí jsou tři velmi podrobné kasuistiky.

2. Formální náležitosti práce
Práce neobsahuje gramatické chyby, je zatížena minimem překlepů, i z hlediska

stylistického je velmi dobře zpracovaná. Grafická a estetická úprava práce jsou na vysoké
úrovni. obrazová dokumentace je názorná a z ptaktického hlediska přínosná - součástí přílohy
je fotodokumentace terapeutických McKenzie procedur a z vyšetření vybraných pacientů,
vyšetřovací spisy a Rolandův dotazník. Rozsah teoretické a praktické části práce odpovídá
poŽadavkům kladeným na bakalářskou práci.

3. Cíl a charakteristika práce
Cílem práce bylo zhodnocení efektu McKenzieho metody u pacientů s chronickou

bolestí bederní páteře. u kterých dosavadní forma terapií nepřinesla žádný či jen krátkodobý
efekt. Studentka se v teoretické části práce' čítající 16 stran. zaměŤila stručně na seznámení s
problematikou kineziologie a biomechaniky bedemí páteře a bolesti a podrobný popis metody
dle Robina McKenzieho. V praktické části BP uvádí kazuistiky tří náhodně vybraných
pacientů.

4. Přehled problematiky
Seznam zpracované literatury obsahuje l9 českých a6 zahraničních literárních zdrojů'

2 cizojazyčné elektronické zdroje, 8 článků (4 v českém jazyce, 4 cizojazyčné). PouŽitá
literatura j e aktuální až na vyjinky, které již později publikovány nebyly.

5. Metodologie
Studentka zr'olila kvalitativní druh výzkumu, jako techniku sběru dat zvolila přímé

pozorování.
Součástí praktické části jsou tři kasuistiky pacientťr s chronickorr bolestí bederní

páteře. Probandi abso|vovali 6 terapií v průběhu 1-3 měsíců s výrazně pozitivním efektem, i
přesto, Že předchozí terapie neměly žádný nebo minimální efekt.



6. Přínos pro praxi
Tato BP může b;it inspirací nejen pro fyzioterapeuty, kteří se v praxi setkávají

s pacienty s danou diagnozou' a kteým nastiňuje nové možnosti vyšetření a terapie' ale i pro
samotné pacienty, u kterých se díky aktivní spolupráci s terapeutem a s pomocí jednoduchých

cvičebních prvků odstraní chronické bolesti zad.

7. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti
Autorka se musela podrobně seznámit s metodou Robina McKenzieho _ terminologií,

specifickým vyšetřením i terapií. Své teoretické poznatky poté využi|a pŤi zpracováni
vyšetřovacího spisu a při terapiích se třemi rráhodně vybranými pacienty.

8. Výsledky a jejich ana|ýza
Celková ana|ýza výsledků je prezentována přehledně, analýza získaných informací

odpovídá získaným údajům. V diskuzi hodnotí průběh a efekt terapií a konÍiontuje moŽnosti
vyšetření a jejich výsledky.

9. Závéry a doporučení
Vypracovaná práce odpovídám niírokům kladeným na BP. Studentka zvolila téma,

které je aktuální a z hlediskaťyzioterapie diskutabilní.

10. Přístup ke zpracovanému tématu
Při zpracovávtni BP byla studentka aktivní, pracovala samostatně. Na konzultace

docháne|a, na připomínky reagova|a aby|a schopna je adekvátně zpracovat.

Návrh klasiÍikace práce: PředloŽená práce odpovidápožadavkům kladeným na BP,
studentka prokáza|a znalosti z oboru fyzioterapie.

Doporučuji tuto BP k obhajobě, navrhuji hodnocení výborně.

Datum: 25. srpna 2013
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Mgr. Renáta Muchová


