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Popis práce
BakaLářská práce, před]ožená autorkou' pojednává o tendinopatiích v oblasti Aclrillovy

šlachy s moŽností využití rázové vlny'
PIáce je rešeršní' teoletická, popsaná na 74 stlanách, relerenční seznam zahrnuje

odkazy na 56 donácích a zejména zahmničních zdrojťr' Práce obsahuje taky kazuistiku
pacienta s tondinopatií Achillovy š]achy léčenou pomocí IáZové vlny'

Iéna práce je aktuá]ní pro kátkověkost ve v}uŽívání rázové vlny' autolka se snaží
podat širší rozhled od historie aŽ fyzikální zákonitosti \'.ieiím využití'

stavba prác€
Práce ie rozclělená do 10 kapitol, č]eněná je do oddílů a pododdilů' obsah práce je

sdělen v kapitolách 3-7.
v cílech práce autorka neuzavírá posledni větu tečkou.
Kapitola 3 pojednává o anatonii a biomechanice šlachy se zaměřením na Achillovu

šlachu. Kapitola o tendinopatiích \Ysvětluje pojem, podá\'á iíformace o etiopatogeneze
i klinickém obrazu a způsobu konzeťvativní i operační terapie.

Pátá kapito]a pojednává o rázové vlně' kde autorka vysvětlrÚe princip vzniku rázové
v1ny' popisuje typy generátolů. Iozdí]y mezi jednotlivými třemi typy ESWT' Další druh, kteď
autorka opisuje' je RS''NT' JLlbý nej\,ýlaz ější rozdíl y účincích na tkáně orgdnísml! má RSW
oproti ESW? Proč se tedy použít á'? Dle koho by bylo ýhod11ěiší označe í RSW jako ýlny
Ílak)lé (str' 35)? Nejsou i ESItlT vlny tlclkoýé (ýť' 32, 33)?

oblázek 8 není dobře umístěn'
Účjnek rázové vlny hodnotí autorka na 5 studiích' studie jsou navzájem vůči sobě

neporovnatelné, každá znich uŽívá jiný typ rázové v1ny" jiné frekvence a intenzity' na co
autorka pak upozorňuje v diskuzi.

U &úé studie, sice dvojitě zaslcpené, pacienti měli pii aplikací ráZové vlny součastně
i konzervativní tej€'pii' Jak by teda atÍorka vysvětlila výsledek sludie Rasmu,9senna et 4l.
(2008), stt. 111

Práce je doplněná plaktickou částí kapito1a 6, která obsahuje kazuistiku pacienta,
ktený podstoupi] terapii rázovou v1nou při diagnóze entezopatie pravé Achil]ovy šiachy.
ve výstt]pním vyšetření clrybí ko tťolní přeměření svalové sí]y' Dělala a1]torka kontťol í
ýyšetření zóhy po aplikaci poslední rázové vlny? Neisou ledy tyhle nálezy zfueslené?
I/e ýslupnin i uýýupnin yyšetření ROM ýe ýšech vy^:etřoýa ých skloubeních ,9e nezměnilo'
Čekalal autorka, že kzměně dojde!' 'tak by lo hodnotila z hledíska klinického dopatlu?Dle
koho autorka tybírala parametry k aplikaci RSII/T u sýého pdcientd?



V 3' oddílLr 6. kaitoly se autoťka snaží podat návrh obecného guideline pro aplikaci
R.swT ' Dle čeho autorka st1noýila paťametťy tlaku a j-ebýe ce (sl/' 5(r?

V diskuzi autorka vhodně uvádí úska1í všeclr studií pro jejich nehomogenitu v užívání
typů úzových vln. jejich parametů, 1rodnocení účinků.''. V diskuzi projevuje svůj názor,
kteqi poukazuje na vh]ed autorky do iešené ploblematiky. Tuhle část práce oceňuji zajejí
Zevšeobecnění a dobrý přehled.

Citac€ a přáce s lit€ratuřou
Autorka splňuie počet odkazů vzh]edem kjejich roku vydání a poměru domácí vesrus

zahraniční citované ]iteratury. V |extu není Žádná přítná citace ani panfráze. pokud.je autorka
použila' není toto v textu ozúčeno.

Citace wilson' stacey (2010) má v referenčním seznamu Iok vydání 2011' Který je
splávný (stejně použito na str' l0,20)? Na stl' 18 je polžitá citace valenta' 1996'
v tefer enčnin'r seznan'ru .je spoluautolem Konvičková' Na stť. 19,20' 2I, 22',2'4, 57 je poýŽjÍá
citace Gallo et al'. 2011, v leferenčním seznamu je odkaz jenom na Galla' stejně jako u
odkazu Sosna et al.,2001 (str.21.22 4x' 25). studie Mafi' 200] má taky v referenčnim
seznamu dva spoluautory' Citace Fridman' Cain. Weil Jr.. Weil Sr-, 2008 se v re1ěrenčním
seznanu nevyskýuje.

V referenčnin'r seznamu u tří odkazů (Musi] et a]., 2010; Sebera et a1'' 2012; Tóth
Kischkat, 20l2) chybí inlbnnace o dostupnosli dokunentů.

Formální náležitosti
Autorka pied1oži1a pr'áci' která po fomáini stránce poukazuje na opakor ané projevy

nepozomosti, nedostatečnou korekturu, zejmér'ia u zpracováni citací. TohIe je slabou stránkou
pláce' V úpravách textu se taky vyskýují občasné chyby - např' kapito]a 6 začíná až na 3.
řádku, text na stranách 52. 53, 56 laky nezačíná na 1. iádku strany. ZávěI i referenčni sezlam
jsou stejně označeny jako kapitola 8. Textová stránta práce ďe neobsahuje Úrazné stylistické
nedoslalky. UŽité Zkatky jsou předem vysvětlené v sez]amu zkratek.

využitelnost práce
Práce podává přehledný popis jednot]i\'ých typů rázových vln, jejich rozdíly

v účincích a palametrech užívaných u pacientťl' T}.to infonrrace jsou sloučeny z výzkumů
zahraničních autolů' co může s1ouŽitjako základní pielrled o r'ázových vlnách.

Závěr
Prácc autorky splňuje nároky kladené na tento druh práce,

proto ji doporučuji k obhajobě.

Dop]ňuiíci otázky k obhajobějsou v textu.
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