
Předložená pIáce čítá 62 stran, 52 citaci liter'atury + 3 citace Z intelnetových Zd]'ojů, z toho je 46
Zdrojů zahlaničních' 42 periodických titulů' 0dkazy na cilace jsou po íormální slránce spráVné.

Typ práccI rcšeIšní přehledová s kazuistikou'

Práce je č]eněna do 8 kapjloL + Ieíerenční seznam a pří1ohy.

V prvni čásli auto[ka shlnuje anatomické a onto8enetické poZnatky, uvádí Zá](]adní

biomechanické vlasorosti Achillovy šlachy' Dále rozebírá zák]adl)í znaloslj o etiopalogenezi a

terapji lendjnopalií obecně i cilenó na Aclljllovu šlachu'

Kapitola 5 se věnuje rázové vlné, jejím bio]ogickým účinkům a rozdě]ení Lypů generátorů' Velice
oceňuj] zejména subkápito]u 5'2'4, která porovnává jednotlivé typy ESWT a RSWT dle jejich

fyzikáln]ch parametrů a účinku v téle'
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Jako povedenou hodnotírn djskuzi, v níž autorka poukazuje zejnréna na Dejednolnosl
hodnocených parametrů a šká1, ab5ellci vstupního \'yšetření pro př€snější diagnostiku napřič
je.tnot]ivými 5ludierni. V závěru pak navrhuje zařazení základniho dělení tendinitid dle etiologje,
jednotného hodnocení v podobě VAs a AHs škály a obecné guideljnes áp]ikace'

Lingvisticky i stylistick}r text odpovídá požadavkům na psaní odboťné Vědecké pÉce' Po
gramatické stránce jsou chyby na: s. 17 obkopuje [chybi I], s' 22 zahrunLlje, s' 25 záléžé' s. 26
chybí tečka za vělor.r,, ''. růslových illktorů do posliŽené ob]asti' Také jnjekce '''", s' 27 chybí
tečka za větou,,rel(onstrul(ce šlachoÚm ]aloken' Poté se přik]ádá ''''', s.30 poř€by ( chybí l),
s. 31 jakýchěko]iv, s' 38 llakvou lchybí o], s' 45 podstoupia [chybi l), s' 48 malé u na začátku
věB' ,,U dvou studií .'''', s. 49 stižena. v refer enčnim seznamu na s. ó7, 68, ó9 nejsou uvedené
jnternetové stránky, Ze kterých autorka čerpala.

Práce je proporčně vyváŽená a název ]<oreluje s obsahen1' Vymezené cíle autorka sp]nila.

Autorka sj vybrala ke své pláci stále aktuá]ní téma. Přesto, že ťázoýá y]na se vpos]ednich
]etech hojně rozšiřuje, specililrace paramelrů jejího použití, stejně jako přesná diagnostika se

Viednot]ivých sludiích 7načně 1iší' Autorka vprácj navrhrJje zák]adní a]gořitmus vyšetření a
možnosti hodnocení, které by měli být součástí každé lerapi€ pro možnost lepšího ZhodnocenÍ

účinnostiterapie'



Předložená práce splňuje požadávlry na bakalářskou práci a doporučujj ji k obhajobě.

otázkyI

1) Iahým způsobem jste měřila rozsah pohybu h]ezenního k]oubu?

2) Jaká obecná doporučeni byste dala pacjentovi po ap]ikaci ESWT/RSWT do oblasti
Achi]oly šlachy? ]aké cvičení/zátěž bymě] p aci ent provád ět? Vjakém časovém horizontu
od áp]ikace )_ázoV( Vlny?
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