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Popis práce
Práce se zabývá rázovými vlnami a podává retrospektivnj studii.jejich užiti u diagnózy

patní ostruhy' Cí]em práce v plaktické části bylo posouzení hodnocení bolesti pacienlů
s diagnózou patní ostruhy před a po terapiich rázovou vlnou na stupnici vizuální aÍa]ogové
škály' Práce je popisovaná na 59 stranácl! z nich ale 27 střan tvoří tabulky, 4 stťany zahrnuie
Iefeťenční seznam a na 2 stranáchje příloha.
V záhlavíje nadpis práce nesprávně ukončen tečkou'

stavba práce
Práceje obsahově rozdě]ená na teoletickou a praktickou část'
v teoretické části se au1orka v1. kapitole vě11uje \'elmi bazálním informacím

o anatomii nohy' popisu kostních struktur. kloubů a svalů. Tyto infomace jsou dle mého
názoru zbytečné, čekala bych tady spiše informace o funt<čnín pohledtr na chodidlo,
anatomických důvodech' proč patní ostrúa r'zniká tam, kde vzniká. Naopak 2. kapitola, která
pojednává o ostnrze patDí kosti, což je jedna z nosných části této práce, je popsána pouze
na necelých dvou straDách. Infornrace jsou velmi ]aického cha.rakteru' převzaté
z internetových poÍálu pro veřejnost' nepřináší žádné oclbonré poznatky.

ve 3. Kapi1o]e se autoťka věnuje inforn'racítn o rázové vlně' Všechny informace na 8
stmnách o histolii, fyzikálních principech' generátolech a 1yzikálních účincich lázových v]n
autorka cituje pouze ze dvou českých zdl.ojů. Pozitivně hodnotím, Že aspoň in1brmace
o bioJogických účincíchjsou citování z cizojazyóné literatury'

V praktické části autorka fonnuluje cíle výzkumu a formuluje nulové a altemativní
hypotézy' v metodice je vloženo 19 stran tabulek' které.isou nepřehledné' informace v nich
zt.ácejí na významu pro iejich množsrvi' Čekala bych kratŠr vjbér podstatlrých infonnací
týkajících se zkoumaDé problematiky'

výsledky výzkunu taky zobrazené nepřeh]edne histogramy a gra1y hodnocení VAS
před a po terapii jsou izolované. komparačDí grafje jenom jederl. K druhé hypotéze jsou
výsledky již jenom v tabulkách. Tabulky jsou piehnaně velké, opakovaně si vyskýtuji
informace spíše pro statistiky neŽ pro odbomou veřejnost možných čtenářtl' K4,ž už autolii
měJa množství inÍofuací, proč ení statirtika fuzvi,lutli více? Např. jdký je rczrtít
ý hotl oceftí bolesti dle pohlaví, dle věkového tozhraní, dle élky postižení, hodnocení
úspěšhoýi tefupie na zúkladě 4lpil dptikac[' počíu tefupií, foz.lělení úipěšnosti tlle Epu jiné
léčby před aplikací rázové vlny,...?



Diskuze k prácije pouze na dvou stlanách, autorka se spíše pozastavuje nad tvrzením
dvou českých autoru k využití rázové vjny, než by komparovala své výsledky výzkumu
s výzkumy zahraničními a poukázala na přínosjejí práce'

citace a práce s liteřaturou
Auto.ka če1pá z 29 zdlojů, z toho ze 14 zahraničních, taky využívá intemetové Zdroje,

avšak hodně laickélro charakteru (viz Bílková,2011] DoleŽel,2011; Lloyd (tady chybí rok
vydání); MacÍail, 201 l i ostruha patní kosti ajejí léčba' 2011; Pavelka' 201 1). Některé články
byly citované pouze zjejich abstraktů (Darebníček et al.' 2013; Moletti et al., 2006).

v předloŽené pláci autolka nepouŽila přímou citaci ani parafráze, a když se tak stalo'
není toto adekvátně označeno, coŽ poukazuje na uiŽší odbornou práci s piebráním textu'
V textu se vyskÍují d1ouhé statě bez odkazů. není.jasné, od koho text autorka přeblaia (např'
str.30,31).

v odkazech Ía stlaíě 24 pouŽila autorka nesprávné označelrí, kdy cituje autola wang
et al., 2008 ze dvou člá'ftů' Taky tady pouŽívá odkaz Wang (2008; 2010) a dAgostiÍo (2010)
bez et al' v textu se často vyskýuje v odstavcích zdvojení odkazťr na začátku i na konci
odstavce.

Formální náležitosti
Fomálně se v pláci více krát vysbtuji zdvojené informace (str. 7 a 14; 53 a 59; 59

a 61; 60 á 65)' Neshledala.jsem závaŽné stylistické nedostatky, v práci se minimálně vyskytují
překlepy, chybějící čárky, pomlčky v relerenčnim seznamu' V práci postrádiám seznam
zkatek.

využitelÍost
Práce podává inforrnace o rázové vlně a qÍsleclky íetrográclního šetřeni jejího využiti

u pacientů s diagnózou ostruhy patní kosti' Infolmace v práci jsou méně odbomé. mií]o
přehleďlé v praktické části pláce' výsledky s malou výpovědnou hodnotou do praxe.

Práce budí dojnu rychlého zplacování teoretické části s povrchný't'ti infom]acemi
a nevyužitím potenciálu možností v praktické části práce.

Doplňující otázky k obhajobě:
1. Jak .lle Lutofky ýzr1ikd pathí ostr hi?
2. Jaký pruktický výz an n d ýýzkum od TheodorcI1o et il' (2004) (stt. 27)?
3. Klerý úpon kterého ýazu bolí pacienta u pat í ostruhy? Které epidenriologické

slaílie z USA t rluví o plantórnífascilitlě? (str. 15)
4. Jaký mi aalolkd náxot na vyuiívání rúzové 1,l y v estetické me.licíně?

7ávěr

Práci nesp|ňuje požadavky kladené na tento druh práce,
přesto ji doporučuji k obhajobě.

Mpr. Júlia Denreková
oponň bakalářskápráce
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