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I{etrográdní studie. jejímŽ oílem bylo vyhodnocení eÍěktivity teťapie lázovou v1nou na

klinice rehabiIitace v letecb 2008 20l2 a současné slanovení kolelace mezi dé1kou trvání

obtížía úspěšností léčby u pacientli s muskuloskeletálními lé7emi'

Vc1mi význarnnou a pro praxi cennou součásr' práceje celková Zpétná sumace pacientů a

přehled nejaaslěji oŠelřoVaných diagnóZ-

Práce je rozdělena do pěti částí.

Abstraktjc psán věoně, slrruLrje nejdů1ežitějŠipoznatky a krátce vysvěllLÚe postup

výzkrrmu, kde byclr přeoijen uvitala detailnější popis zkoumané a konlro]ní skupiny.

V anglioké části se nadnrěrně vyrrŽívá ternrin .'effectiveness'' pro úspěšnos!, eíěkti!itu...

MoŽná lépe' tak jako v české ver7i. \'yužíVat synonym'

Teoletická čás!je vypracována na č1l]]ácti slřánkách.

Cituje z české a cizojazyčné literatury a nabízí nejprve přehledný náhled na biolyzikáIní'

následně i klinické elěkty láZové vlny. Vše je popsáno podrobně' avšak ne s pocitem

vyUŽívání zb'Y_tečného teoretického kliŠé'

Počet literá.ních citacíjc dostatečný, studcntka prokázala dobrou schopnost prácc

s odbornou. převážně cizojazyčnou literatllroU'

Výzkumná část práceje graficky velmi hezky a přehledně zpracovaná' Nevýhodou

Zůstává. takjako u většiny k1inických plací, závis1ost na momcntálnim subjcktivninl



hodnocení probanda (pacienta)' VZhledenl kc zpětnému sběru da! však nedošlo

k moŽnému ov]ivňování odpovědí probandů z důr'odu snahl_ o ovliVnéní sttldie.

K podrobnějši arralýze studentka vybí|á Ďejčastější diagnó4', se ktcry'mi se při terapii

rázovotl vlnotl na klinice setkáváme.

Kontrolní skupina sice přcdsta\'uje malý vzorek. nicméně i lak přesně vystihuie obecnou

domněnku o mířc zlcpšcní/rrezlepšeni paoienta v období čekání na RHB a pro potřcby

bakalářské prácc sc mi itakové zhodnocenijevíjako dostačující'

Z klinické praxe vyplívají určité předpoklady o efcktivitě terapie, o nejčaslěji

oŠelřovaných diagnóZách a popřípadě nutnosri uťčitého počtu návštěv (aplikaci).

Výsledky studentčina Výzkurnu tyto předpoklady potvrzlÚí a z tohoto pohledu Ve]n]i

oceň!Úi uŽ samotnou práci s archivem klinik]'' sběť dat. Zpětnou sumaci a,,v!třídění

pacierltů " dle diagnóz, bez čehoŽ bychorrr nry, kliničti pracovníci, sYá lvřzení (sVé

domněnky).jen těŽko obhajovali'

Vclmi zřídka sc studentka nevyhnU1a překlepťlm (např' v souhrnu Zkratek ,ry.lslrilrg';

s+"r'19 , '''ró:oyti tlnu ,\,clá lkóňa'".ý rozpdcidl'.. '' stl.l9 '' .'..jc přičílá}14 L1]blnini]n

e n z!-]]1li'.' "' s|ť. 22'' ..' n a pre p a rú t e c h i v'l/()''.''. atd')'

Práce.je.jinak graticky i sIohově \'elmi kvalitně zpracována, a protoji doporučuji k

obhajobě'

Doplňujici otázky:

l- Zrliňujetc apIikaci rázové vln}' do .,cc1i f'unkční oblasti''. můŽete tento pojem vys\ětlit

například u nejčastějších diagnóZ (l'ameno, loket. patní ostruha)'l

2. Telapie rázovou v]nou.je dnes jiŽ 1ehce dostupnou a velmi lozšiřenou pťaxí. .Iakj

náZoř Zastáváte vy sama naje.jí vyUživání bez doplnění o t-TV?
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