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Předložená práce sestává Ze 70 stran textu a 3 stralr pří]oh- Rcfcrcnční seznarn nrá 29 citací'
z nichž včtšina (22).je z dostupných jntclllctových zdrojů s ur'edenín odkazů na Webové
stránky' Cizojazyčných je 14 publikací (anglioký jazyk)'
Cilern Dl'b14o zjistit efekt telapie ráZovou vlnou (Rv) na sníŽcni bo]csti u pacientů s patní
ostruhou (na souboru 141 pacientů). Druhj'n cíJcn] bylo posoudit, nakolik se eíěkt tetapie RV
liŠí u pacicntů, u ktcrýchjiž proběhla léčba patní ostruhyjinou netodoLl od tčch' ktcří Žádnou
terapii C1osud nepoclstoupili' Pro kaŽdý z těchto cílů byla foÍ]l]ulována altcÍnativni a nulová
h}!otéza'
V tcorctickó části DP jsou pÍ\'ní kapitoly věnovány anatonii l]ohy, další popisujc r'znik a
sF]ptom.ltiku patnich ostruh. Nejvice prostoi] teoretické části tcxtu.je věnováno telapii
ráZovou vlnou od teclrnických par-amentÍů' přcs lncchanismy účirrku po inc1ikace a
kontraindikace. Tcorctická částjc zpracor'ána Přehleclně a dosťatečně olršírllč plo da ó tórna.

V praktické části prácejsou nejprr'e uvedeny cíle a h)potézy. Dá1cjc popsárTa rrretodika sběru
dat (r'yuŽití zclravotni dokumeDtace paciet1tů Kliniky rchabilitacc FNM)' Sledovlnýn
paÍanetten b)4a hodnota na vizuální ana]ogové škále (VAS) udá\'aná pacienten před a po
tcÍapii RV' Nás]cdu.jc 18 stran tabulck se s]edovan:|mi daty pacierrtů. Tabulky \' tolŤto
rozsahu \'šak do této části p.áce nepatří a měly by nrezi přiloharrri. Text se tak r-cdukujc ze 70
stran na 52-
V kapitole Výsledky_jsou popsány statistické metody zpracoválí dat a dalších 8 stran tlbulek'
grafii a bistograrllit. Ctcnář, ktcrý sc ncorjcntuje ve statistice (včetně vedouciho této pÍáco). sc
jiŽ 

'.těši" aŽ přejde na kapitolu Diskuze' V té studentka předkiádá něktcró z publikovar'rýclr
náZolťl na terapii RV a také to, jak lry lnčl v}Tadat konlp]cxní přístup při léčeni patníclr
ostruh- chybí však por-ovnání v]estnich výs1cdků s výsledky podobně Zamčřených studii'
chybi také úvaha, proč byla v tomto souboru pacientťl úspčšDost teÍapic RV.jcn" 40'51%'
kdyŽ obecně se při prezentaci léčby RV uvádí trrťo patní oshthy úspěŠnoSt 7oolo'

l'ráci hoclrrotirrr celkově jako přinosrrou' zpracor'ávající vclký soubol pacicntů' respektive
jeiich dat ve ZdIa\'otní dokuneitaci. PřestoŽc data by]o r]utné zpracovat Statisticky' lnohla bý
řcč číscl a vzorcťl intcÍprctovála sIozumitclněji pro potenciálního čtenáie této práce, a toujc
s výZnamně větši pravděpodobllostí student 1ýzioterapie, De ekononie'

Doporučuji práci k obhajobě.
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