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Obsah práce
Ve své práci se autorka věnuje možnostem konzervativního ovlivnění 
vertebrogenních obtíží. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika 
anatomie, patofyziologie a terapie bolestí v oblasti páteře.
V praktické části se autorka zaměřila na metodu SM-systém. Zpracovala kasuistiku 
jedné pacientky, u níž došlo k pozitivnímu ovlivnění bolestí zad přetrvávajících po 
operaci meziobratlové ploténky.

Hodnocení:
Autorka bakalářské práce Martina Miklovičová byla dobrou a svědomitou studentkou 
již od začátku studia a spolupráce s ní byla dobrá i při psaní závěrečné práce.
Samostatně si vybrala téma léčebně preventivního systému cvičení podle MUDr. 
Smíška a sledování jeho účinků u pacientů s bolestmi zad. Jako fyzioterapeutka, 
pracující v pražské Nemocnici Na Homolce má s touto problematikou rozsáhlé osobní 
zkušenosti a to byl pro práci velký přínos. 

Bohužel v posledním půl roce došlo vinou kombinace nepříznivých okolností 
zdravotních, rodinných a pracovních k tomu, že se naše konzultace omezily na 
minimum (autorka je studentkou kombinovaného studia a pracuje ve zdravotnictví na 
plný úvazek, což prakticky neumožňovalo setkání) a nebyl dostatek sil ani času 
dokončit bakalářskou práci v zamýšleném rozsahu a kvalitě.

1) Původní plán experimentu na třiceti pacientech (15 v experimentální a 15 
v kontrolní skupině) byl zredukován na kasuistiku jedné pacientky. Kasuistika 
je pro bakalářskou práci dostatečná, ale bohužel již nedošlo k příslušné úpravě 
v názvu práce a v metodologii.

2) Přes veškerou snahu se nepodařilo dostatečně zredukovat podíl monografií 
v teoretické části práce a naopak zvýšit množství aktuálních vědeckých prací 
se vztahem k tématu. Výsledkem jsou tedy stále příliš rozsáhlé obecné pasáže 
a málo zahrnutých vědeckých prací s úzkým vztahem k tématu práce (tj. vliv 
pohybové terapie na vertebrogenní obtíže).

3) Do tisku se navíc nešťastnou shodou okolností dostala verze práce bez úvodu 
(který přitom autorka měla napsaný již ve verzi ze srpna 2012 – tj. před rokem 
a půl), s poruchami formátování a chybami.

Jakkoli připravovanému projektu autorka práce věnovala značné úsilí a výsledky 
prezentované v praktické části jsou zajímavé a přínosné, je třeba přiznat, že 
předkládaná práce má také řadu nedostatků.
Hodnocení ponechávám na průběhu obhajoby.

V Praze, 9.1.2014                               PhDr. Jitka Vařeková, PhD.
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