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využití rázové \'lny v n'ryoskeletá1ní medicíně je relativně novou terapií, ktetá si. jako
kaŽdá nová techníka, Žádá kitického hodnoceni efektu. Jednou z cest takovéhoto zkoumání
můŽe bý letrográdní hodnocení úspěšnosti terapie na podk1adě údajů v ]ékářské dokumentaci'
Naše pracoviště bylo prvnírn v České reprrblice' které rázovou v1nu začalo vyuŽír'at, atchiv
našich pacientťlje tedy dostatečně obsáhlý. JelikoŽ i pub1ikované experimenty jsou.iiŽ
četnčjší' lze \"ýsledky takového zkoumání komparovat a činit z něj piínosné zár ér1 pro prax i'

Práce zab)ivající se l'iodnocením elektu rázor'é vlrry jc podána na 59 s|nnách textu.
cituje 48 ]iteránich ZdIoiů, z toho 38 zďťaníčních.

Stavba práce
Práce obsahuje část teoletickou a plaktickou' v teoreticl(én oddílu aulorka IeŠelšně

zpracovává problematiku lázové v1ny fyzikální pr'irrcipy. historii, geneťátory' účinky 1éčb)'.
inc]i]<ace' kontraindikace a moŽné neŽádouci ť]činky'

Plaktická částje započata stanovcnín cílťl a hypotéz' popisem souboru a prcslloLL
metodikou experimentu, Zpncováním dat a podťobnými výsledky expelimentu. Získaná data
jsou dťlkladně zhodíocena v čtnáotistránkovó diskuzi.

Práceje dě1ena přehledně. Textje podán čtivou fomou' doplněn o kvalitně
zpracované tabulky a grafy. Chybí seznam tabulek a grafi. PŤi stavbě pláce by b)'lo vhodné
do teoletické části Zahrnout kapito1u shťnující rešeršní Zpmcování r'ýsIedkťr experinentťt.
zabýva.jících se efektivitou rázové v]n,v' Autolka t}''to výZkumy cituje \' C1iskusi, ale pťo \'ětší
přehlednost a n'ioŽnost uvést i detaily výzkumů b1'' byla vhodnější samoslatná kapito]a.

trxperimentální část
Autorka přináši retrog.ádní hodnocení souboru ,175 pacieDtťl ošetřených rázor'ou vlnou

! letech 2008-2012' Studie je kontrolována kontro]ní skupinou. Mezi hodnocené znaky.je
zal']ťnuta elěktivitá terapie, vliv dé1ky obtíŽí před terapii na v)is]edný efekt a vljv jednot]ivých
palametlů terapie'

Metodika Výzkunuie vypracovála v souladu s nároky ltlaclenÝr'ni na tento typ práce,
jednotlivé olouhy výs]edkůjsou přebleclně statisticky zplaco\'ánv a výsledky adekvátně
hodnoceny v diskusi v porovnání s dostupnými publikor'anými infomaceni. Autorkaje
schopna komparace poznatků s vys1ovenín vlastních závěrů' V závětu diskuse jsou i
přiléhavě hodnoceny iin]ity experimentu.

Formální náležitosti
Fomální stránka pláce splňuje kdtéria plo psaní diplonrových prací. Autorka řádně

vyznačuie cjtace, textje q'j1na ojedinělých překlepů piedevším v kapitole Výs]edky -
zpťacoviín bez chyb.



Závěr
Piedložená pláce přináší pro praxi velmí zajímavá hodnocení a závěry. Po strrince

obsahové i formální splňuje veškeré nfuoky kladené na diplomovou práci, a proto ji
DoPoRUČUJI k obhajobě.

otázLa k obhajobě:
1. Na základě výsledků doporučuj ete minimalní počet aplikací na 3 a neukončovat teÉpii

po první či drrrhé aplikaci. Platí toto tvŽení i u pacientů, u ktelých i po menším počtu
opakování dojde k ústupu obtíží?

2' Mohla byste shmout'jaká by, dle dostupných informací. byla nejefektivnější volba
parametru terapie riiovou vlnou?
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