
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno a příjmení diplomantky: Martina Miklovičová  

Téma práce: Funkční stabilizace a mobilizace páteře u jedinců s chronickými bolestmi 

zad  
Cíl práce: Zjistit, zda zvolená pohybová intervence „Spirální stabilizace a mobilizace páteře“ 
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1. Kritéria hodnocení práce: 

  
stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce    X   

teoretické znalosti    X 

vstupní údaje a jejich zpracování   X  

adekvátnost použitých metod   X  

logická stavba práce  X     

práce s literaturou včetně citací    X 

využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie   X  

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu     X 

úprava práce (text, grafy, tabulky)  X    

stylistická úroveň   X  

  

 

2. Připomínky: 

 

Formální hledisko:  
Bakalářská práce (BP) je napsána na 75 stranách, a to převyšuje standard BP 

(doporučený rozsah 40–60 stran bez příloh). Struktura BP obsahuje všechny náležité kapitoly, 

avšak nějakým nedopatřením zapomněla autorka uvést samostatnou kapitolu Úvod. Čerpala 

ze třiceti literárních zdrojů (minimální požadovaný počet citací pro BP je 20) z toho 3 jsou 

cizojazyčné.  

V textu BP a referenčním seznamu se autorka při svém zpracování řídila normou ČSN 

ISO 690. U některých kapitol v teoretické části práce zcela chybí citace od jednotlivých 

autorů a některé citace v textu jsou uvedeny s chybami, např. schází čárky, uvádí dvě závorky 

apod. Zároveň se v referenčním seznamu objevuje řada chyb, např. u většiny literárních 

zdrojů schází na konci věty tečky, u některých monografických publikací chybí čísla vydání, 

články v časopisech jsou psány s In před názvem časopisu, objevují se překlepy apod.  

Autorka souhlasí se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům (evidenční 

list str. 4), byť se jedná o práci bakalářskou. Význam zkratek za obsahem bych raději 

přejmenovala na seznam zkratek a symbolů. Mezinárodně uznávané zkratky jako jsou aj., 

atd., tj. není nutné uvádět do seznamu zkratek. V textu práce jsou zkratky vysvětleny jen 

zřídka. 



Styl písma u názvů jednotlivých kapitol se neshoduje se stylem písma v obsahu. 

Číslování kapitol je napsáno za posledním číslem s tečkou (mělo by být bez tečky). Nadpisy 

jsou v textu podtrženy (není nutné nadpisy podtrhávat). Naopak u některých tučných nadpisů 

schází číslování kapitoly (např. Spondylolistéza – funkční diagnostika a konzervativní léčba, 

Léčba skoliózy). Velikost písma se neshoduje v celé práci (str. 5). Vyskytla se zkratka 

v nadpisu kapitoly Princip metody SM-systém (str. 45). 

V celé BP se vyskytuje řada překlepů např. mutulus (str. 12), Brugger koncept (str. 

43), Feldekraisova metoda (str. 44), antefixe (str. 18), poruchy segmenti (str. 33), 

přetzěžování lumbosakrálního přechodu (str. 33), zahrnujeněkolik (str. 35), itmická 

spondylolistéza (str. 36), zakřivenímpřítomny (str. 37), struturálních změn, starně (str. 37), 

extente v kyčelním kloubu (str. 33), mm. oblili abdominispohyblivější (str. 22), 

postavenímtrnových (str. 38), skolióy, fyzoterapie (str. 39), neurologicképoruchy (str. 40).       

Obsahové hledisko: 

Název práce  

Název BP zcela nevystihuje obsah práce. Autorka popisuje jednu kazuistiku v rámci 

případové studie, ale přitom v názvu práce uvádí u jedinců s chronickými bolestmi zad.  

Abstrakt  

Metody: V abstraktu autorka popisuje, že se jednalo o randomizovaný, jednofaktorový 

experiment. S tímto tvrzením bohužel nesouhlasím, jelikož se jednalo o případovou 

kazuistickou studii.  

Výsledky: Autorka neudává žádné shrnutí výsledků, ale popisuje cíl práce a 

pohybovou intervenci, kterou aplikovala u své respondentky.  

Teoretická část  
Chronická bolest zad je téma, o kterém se vydala celá řada monografických publikací 

a článků v časopisech jak v českém jazyce, tak v zahraniční literatuře, tudíž bych od autorky 

očekávala hlubší pojetí ve formě literární rešerše. Také z mého pohledu zbytečně opsala na 

čtrnácti stranách kapitoly o anatomii a fyziologii. Od faktu (nedostatek literárních zdrojů) se 

odvíjí několik nesrovnalostí, které bohužel provází celou teoretickou část práce. Již z názvu je 

patrné, že by autorka měla definovat pojem funkční stabilizace a mobilizace páteře, zároveň 

porovnat vysvětlení definic od několika autorů. Daleko více bych, na místě autorky, věnovala 

pozornost kapitole Chronická bolest zad (str. 28), jelikož se to týká tématu BP (v BP uvedeno 

pouze na sedmi řádcích).  

V kapitole Léčba (str. 41.) se autorka rozhodla uvést léčebnou tělesnou výchovu. Dle 

mého názoru by měla nejprve představit, jaké jsou možnosti léčby u jedinců s chronickými 

bolestmi zad a poté se zmínit o léčebné tělesné výchově. V kapitole Léčba by bylo vhodné se 

stručně zmínit o nefarmakologické léčbě, tzn., co by se dalo využít v rámci nefarmakologické 

léčby. Spadala by tam např. edukace, režimová opatření, úprava životního stylu, formy 

pohybové terapie (individuální a skupinová vedená pohybová terapie), fyzikální terapie, 

balneoterapie (např. hydrokinezioterapie), zdravotní tělesná výchova, ergoterapie, ale i 

ergonomické úpravy domácího a pracovního prostředí atd.  

V kapitole Specializované koncepty (str. 41) autorka vhodně popisuje koncepty, které 

se běžně využívají v praxi. Kapitola Metoda Mojžíšová (str. 42) je ovšem představena 

nedostatečně. V kapitole Princip metody SM-Systém (str. 45) postrádám v úvodu vysvětlení 

pojmů funkční stabilizace a mobilizace páteře podle Dr. Smíška, a že zakladatelem této 

metody je právě Dr. Smíšek. Jinak autorka dobře popisuje všech dvanáct základních cviků. 

Praktická část  

První hypotéza BP předpokládá, že se statisticky a věcně významně zvýší flexibilita 

vybraných svalů po půlroční pohybové intervenci. Vzhledem k tomu, že autorka práce 



nevyhodnocovala své výsledky pomocí statistické metody v žádném statistickém programu, 

tak není možné, aby takto definovala svou hypotézu. Kromě toho nelze provádět na jedné 

případové studii statistiku s určením hladiny významnosti. V kapitole Metody sběru dat (str. 

57) zapomněla uvést, jak hodnotila změny citlivosti dolní končetiny před a po půlroční 

pohybové intervenci. V kapitole Výsledky (str. 60) jsem se navíc dočetla, že autorka 

prováděla další vyšetřovací metody (vyšetření palpací, vyšetření rozsahu pohybu, vyšetření 

stereotypu chůze, vyšetření pohybových stereotypů), které ovšem neuvedla do kapitoly 

Metody sběru dat. V závěru své práce autorka shrnuje cvičební metodu SM-systém, ale 

neshrnuje výsledky své práce.                

 

Hodnocení:  

 

Po stránce formální i obsahové je BP Martiny Miklovičové na velmi nízké úrovni (viz 

připomínky výše). Nápad na zpracování BP není špatný, avšak v práci se objevuje několik 

zbytečných chyb a nesrovnalostí, které snižují její celkový dojem. Bakalářskou práci Martiny 

Miklovičové bohužel nemohu v této formě doporučit k obhajobě. Věřím, že pokud se autorka 

bude řídit dle pokynů oponenta a vedoucího práce, podaří se práci přepracovat a úspěšně 

obhájit v dalším termínu.  

 

 

V Praze, 8. 1. 2014       PhDr. Andrea Levitová, Ph.D. 

    Místo a datum                podpis oponenta bakalářské práce 

vyhotovení posudku 

 

  

 

  

 


