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 Předložená diplomová práce „Rehabilitace po totální endoprotéze ramenního 
kloubu“ je v rozsahu 96 stran textu s 32 obrazovými přílohami, 26 tabulkami a 6 grafy 
vložených do textu, za použití 44 citací z toho 22 zahraničních (6 internetových).  
 
Autorka si klade několik cílů: 

1. Zjištění, zda indikační diagnóza ovlivní poperační výsledky totální náhrady 
ramenního kloubu 

2. Zjištění, zda dosažený věk bude mít vliv na úspěšnost operačního výkonu 
3. Zjištění, zda dominance horní končetiny bude hrát roli na pooperační stav. 

 Téma zvolené studentkou je nepříliš prozkoumanou oblastí a v České 
literatuře nebyla zatím zmíněna. Totální endoprotéza ramenního kloubu je 
v České Republice indikována především u revmatologických pacientů. Metodika 
pooperačního péče je velmi šetrná a nenabízí širokou variabilitu. Zvolené téma 
může vést k praktickému využití při doplnění doporučených rehabilitačních 
postupů. 
 Formální uspořádání práce je adekvátní kladeným požadavkům. Úvod je 
systematicky zpracován, v některých případech popisuje obecné poznatky 
vztahující se k problematice (anatomie ramenního kloubu). Část věnovaná 
operačnímu přístupu je předkládána velmi detailně, včetně obrazové 
dokumentace. Rehabilitace po aloplastice je zpracována dostatečně, jen teorie 
vhodné fyzikální terapie je spíše jen nastiňující. Teoretická část práce je 
zpracována v souladu s nároky diplomové práce.  
 Cí�le, hypotézy a otázky jsou popsány ve druhé kapitole. Metodika je 
popsána v kapitole třetí. Obě kapitoly jsou popsány v souladu se zvolenými cíly a 
řešenými hypotézami.  
 Výsledky jsou prezentovány ve čtvrté kapitole. Jednotlivé oblasti jsou 
dobře a přehledně uvedeny. Výsledky jsou zpracovány postupy, které jsou 
uvedeny v metodice práce a jsou vodným postupem pro ověření platnosti 
hypotéz jednoduchou statistickou metodou.  
 V diskuzi studentka rozebírá dosažené výsledky a porovnává s výsledky 
jiných autorů. Polemizuje jak nad vlastními závěry, tak nad důvody rozporů 
v porovnání s jinými autory, tak i s důvody nesignifikantních výsledků. 
Nedostatkem je malý počet prací použitých pro vlastní diskuzi výsledků.  
 Formální stránka práce je jen s malými připomínkami jako občasné 
chybějící mezery po čárce nebo roztržení textu na celý řádek zvoleným 
formátováním.  
 
Dotaz k obhajobě: 
 V práci se zabýváte úspěšností operace na dominantní horní končetině. 



Můžete dosažené výsledky podložit možným vysvětlením? Lze informace použít 
při pooperační rehabilitační péči? 
 
Závěr:  
 Předložená diplomová práce splňuje požadavky, které jsou na ni kladeny 
a doporučuji proto komisi předloženou práci přijmout s navrženým hodnocením 
stupněm velmi dobře.  
 
V Praze 30.4. 2013 
Mgr. Miroslava Jalovcová, katedra fyzioterapie UK FTVS  
 


