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Diplomová práce obsahuje 82 stran textu, 5 příloh, 56 zdrojů literatury ztoho 32
je rozdělena do čtyř kapitol na které
zahran\čních.Práce má teoretickou a praktickou část,
diskuze a záv ěr.
rapitota 1je členěna do čtyř podkapitol. Vkapitole 1.1 je popsána kineziologie a
je
vzpřímení
biomeóhanika páteře, pánve a kyčelníchkloubů' její součástí popis ontogeneze
osového orgánu'
a
Kapito1á 1.2 se týká přímo skoliózy, je zde popsána definice, incidence, etiologie
skolióz'
terapie
a
patogeneze vzniku skoliózy' dále klasifikace a typy skolióz, diagnostika
Vupitot" 1.3 autorka popisuje moŽnosti současnéhovyšetření skoliózy principy statické i
z tlakr-r plosek'
aynamicte povrchové tópog'ař'", v kapitole 1.4. pomoc i analýzy stoje a chťrze
V kapitó;.e 21e definóván cíl práce - shrnout celkovou problematiku idiopatické skoliózy
u po-oóí Moirě projekčnítopografie a PedoscanŮ zaznamenat a vyhodnotit parametry
jsou v této kapitole
hodnotící posturu u pacientů ie skoliózou. S ohledem na cíl práce
definovány čtyři hypotézy.
Kapitóla 3 se zabývá metodikou práce, je zde definována skupina 22 sledovaných
je také popsána
pacientek a kontrolní skupina 23 vyšetřených klientek. V této kapitole
vyšetření statického
metodika vyšetření statické i dynamické projekčnítopografie a metodika
nav azuje

i dynamického vyšetření na Pedoscanu.
Kapitola 4 obsahuje výsledky vyšetření, má čtyři podkapitoly. Každá podkapitola
zněni hypotézy'
obsahuje hodnocení jeáné původníhypotézy (ze čtyÍdefinovaných) jejich
porovnání
parametrů,
vyšetřované parametrý, tubulku a grafy s výsledky vyšetřovaných
u skoliotiků a kontrďní skupiny .-Y závěru každépodkapitoly je potvrzení, nebo zamitnuti
původní hypotézy.
' Náslóáuje diskuze a závěr se shrnutím zjištěných výsledků.

V práci oceňuji jak teoretickou, tak praktickou část'

skolióze.
Teoretická část ábsahuje přehledně Lspořádané současnépoznatky o idiopatické
podílet
mohou
Zajimaváje kapitola o etiol,ogii, kde je popsány méně známé faktory, které se
na vzniku idiopatické skoliózy, nupr. dysbalance v produkci serotoninu, melatoninuje
vzniku idiopatické skoliózy
s následnou po.,r.ho,, kontroly růstu. Mezi etiologické faktory
že mezi týo
však zaŤazeno revmatologické a neuromuskulární onemocnění, které si myslím
přehled
podán
je
35
32
na straně
faktory nepatří. Dále ocěňuji kapitolu L2.7.I.2, kde
a to včetně těch, které
fyziotárapeutických metod a technik které lze využit v terapii skoliózy,
se v našíbéŽnépraxi nevyužívají.
Pro možnost vyhoánocení postury pomocí Moiré projekční topografie a Pedoscanu
páteře a pánve ve stoji
autorka vybrala vyšeiření zatíŽeníchodideí, vyšetření polohy a pohybu
a kontrolní
a při chůzi. Tyto parametry porovnávala mezt skupinou pacientek se skoliózou
je porovnává s výsledky
skupinou. v1istealy svéhotóstování autorka hodnotí v diskuzi, kde
rozdíLy mezi
svého testování , í;;rt"aty studií dalšíchautorů. Y závěru stručně shrnuje
výsledky vyšetření u pacientů se skoliózou a klienty kontrolní skupiny.

Závér:
obsah práce odpovídánázvu' který autorka zvol1la.
Teoretická a praktická částjsou v rovnováze.
Výsledky vyšetření j sou přehle ďně zpracovány do tabulek a graftr.
Autorka splnila stanovené cíle jak v teoretické, tak experimentální části práce.
Ve formální stránce práce nejsou nedostatky.
Doporučuji práci k obhajobě

otázky:
l) Cílem Vašípráce sice nebylo posoudit korelaci statické projekčnítopografie a Rtg nálezu,
ale v příloze č.5 máte dokumentaci vyšetření pacientky se skoliózou včetně Rtg'
Měla jste k dispozici výsledky Rtg i u jiných pacientů vyšetřované skupiny?
Jestli ano, korelovaly u pacientů Vašískupiny s vyšetřením statické topografie?

2) Kdy u pacienta se skoliózou zvolíte (doporučíte)vyšetření projekčnítopografií a kdy
vyšetření Rtg.
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