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D1plon'ror'á práce obsahuje celkenr 100 stlán textu a třináct příloh. Refelenčni Še7na]n čítá

5l citaci z toho 22 cizojazyčných' Práce je členěna do sedmi kapitol. Je \'bodně a bohatč
cloplněrra lotodokumentaci' tabrtlkami a glaly.

Prr'ni část diplon'rové pláce.jc \'ýbonlě rešelšně zpracována' Autorka pracova1a s nrnoha
recentními zdrdi a podařilo se ji všeclny ziskané informace k danén'ru tématu přeh1edně

sepsat na ]2 stranách' Autorka Zde pťokázala, že velnli dobře ov]ádá práci s literaturou.
Zabý\'á se Zde 1'y6ezením pojnu dysmenolea' k1inickými příznaky prímfu'ní dysmenorey
(|D). je.jí pťcvalencí d IizilioÝj'ni faktory' Dále se věnuje fyziologii a patologii menstrllačního
cyklu. cér'nímu a neuLogcnnin]u Zásobeií dě1ohy' Zajímavou poclkapitolou .jsou zahrarričltí
studie popisující výs1cdky měření tonu dělolry a průtokrr kve utelcn u Žen trpících PD a bez
PD' V da]ši podkapitole rozebírá f.u'l]]akologickou léčbu p nární dysmenoley' Uvádí tcťapii
nesleroidními antilevmatiky a dále pak zmiňuje pelorální antikoDcepci s.jejími výhodami a

nevýhodarni. Je]ikoŽ si iako jednu z hypotéz stanovila moŽnou souvis]ost konslituční
bypermobilily s PD, jc jedna kapitola věnována tomuto tématu'

Za r'elrrri výzltamnou část tohoto rešeršního Zplaco\'ání por'aŽuji sltomáždční irrlbrmací
k firnkčním Zú1ěnfun pobybového aparátu u PD. kcle autorka píše o viscer'osonatických
vztazích. typickóIn zřetězeni ltrnkčrríclr poruch a důležitosli správné distlibucc nitťobřišního
tlaku.

ALllolka si stanovila celkem šest hypotéz'

v metodice sc včnuje popisu soubolu dvou skupil] plobandek trpici PD a bez PD, \'yšetiení
a tenp]j pacientek' Přestože leřrpie byla plovádč|a na základě individuálních potřeb klientek,
autorka popisuje l'rlavní prvky cvičebních jednotck plo ženy trpící PD' Kapito]aje doplněna
obrazor'ou fotodokurnentací pouŽitých cvikťl'

Celá práce je obo1raceta kazuistikou .jcdnó pacientky s kompletním kineziologickým
rozborern. dvnamicl<ý]n i statjckým l'yšetřenim, popisem telapie a lbtodokumentací.



Všechny výsledky jsou zpracovány do přehledných grafl.r a tabulek a jsou statisticky
zhodnoceny' Z grafir jasně vyplývá, že po zavedené terapii byla u probandek snížena bolest

v oblasti podbříšku, bedemí páteři a záÍoveň se snížila i dávka užívaných analgetik.

Kapitola Diskuzeje poměmě obsáhlá. Autorka zde srovnává údaje získané přj svém vlaslím
výzkumu s informacemi získanými z rťlzných zdrojů litelatury. Všecbny závěIy jsou
srozumitelně a j asně fonnulované.

Práce je dobře zpracovaná a doplněná mnoha niízom]ými obrrázky a fotografiemi. Svým
rozsahem splňuje naroky kladené na rnagistetskou diplomovou práci. PIáce splnila cíl, který
si autorka vytýčila najejím začátku'

Praci doporrrČuji k obhajobě'

Mgr. MafiiV Praze 15. května 2014


