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Předložená diplomová práce na téma „Terapeutická intervence bolesti dolní části zad –
porovnání dvou fyzioterapeutických přístupů“ je zpracovaná na 66 stranách textu za použití 
58 literárních zdrojů a je doplněna třemi přílohami.

Autorka si klade za cíl porovnat efekt PNF dle Kabata a Metodiky senzomotorické stimulace 
dle Jandy a Vávrové u pacientů, kteří trpí chronickou bolestí lokalizovanou do oblasti dolních 
zad.

Diplomová práce je systematicky členěna do sedmi kapitol.V teoretických podkladech 
autorka zpracovává problematiku bolestí dolních zad, věnuje se bolesti z obecného pohledu. 
Dále potom popisuje dva terapeutické přístupy, které byly použity jako intervence 
v experimentální části.Témata, která jsou zařazena do teoretických podkladů jsou zvolena 
dobře, jsou však zpracována příliš stručně vzhledem k charakteru práce.
Cíle, úkoly, vědecké otázky a hypotézy jsou vymezeny jasně, metodika práce je vyhovující. 
Výsledky jsou zpracovány přehledně, jak popisem tak za pomoci názorných grafů a tabulek.
Dobře je zpracovaná kapitola „Diskuse“ – na 5 stranách.

Studentka předloženou prací splnila cíle, které si práci položila a předložila dobrou práci, 
která je přínosem pro praxi fyzioterapeuta. Za hlavní přínos lze považovat právě posouzení
efektivity fyzioterapeutických přístupů, jelikož v tomto lze spatřovat práci v duchu EBM.

K práci jako celku nemám zásadních připomínek, škoda jen, že studentka nevěnovala větší 
pozornost formální stránce – práci s textem a jeho rozvržením. Na některých místech je 
zbytečně velké řádkování, což může kazit dojem z celé práce.

Ke zpracování tématu studentka přistoupila velmi samostatně, sama organizovala experiment, 
což v oblasti klinické nepatří k nejjednodušším úkolům.

Závěr:
Diplomová práce Bc.Veroniky Pešlové vyhovuje základním požadavkům, které jsou na 
magisterské práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout její práci 
k obhajobě a navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby. Mé navržené hodnocení je stupněm 
velmi dobře.



Dotaz pro obhajobu: Hodnocení efektu zvolených přístupů bylo provedeno u pacientů 
s chronickou bolestí dolních zad. Jaká je Vaše zkušenost z praxe při použití dvou užitých 
přístupů u pacientů s jinými diagnózami vzhledem k terapeutickému efektu?
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