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Předložená práce obsahuje celkem 111 stran včetně 4 stran příloh. Text je doplněn 5
tabulkami, 15 grafy a23 obrázky.V přehledu literatury je uvedeno celkem I02 literárnich
zdrojů, ztoho 78 titulů je cizojazyčných. Strukturou a formální úrovnítato práce plně
odpovídá poŽadavkům na magisterskou diplomovou práci"
Kapitola ,,Přehled poznatků" obsahuje základni teoretické poznatky o etiologii a
patogenezi vzniku bolestí bederní páteře, řízeni motoriky ve vztahu k,,low back pain".
V dalšípodkapitolách se autorka věnuje svalům stabilizačního systému páteře, objektivizaci
poruch stabilizačnía posturální funkce a nejčastějšíchfyzioterapeutickým postupům léčby
LBP. Teoretická část je napsána přehledně, autorka zde uvádí závěry řady studií týkajícíse
této problematiky a léčbylow back pain. Nejdelší kapitola teoretické části ,'objektivizace
poruch stabilizačnía posturální funkce" popisuje vyšetřovací metody, které jsou dnes
použivány především pro potřeby vědeckých studií.
V praktické části si autorka stanovila čtli cíle práce a tři nenulovéhypotézy. Formulace
hypotézje velmi obecná a není zntchjasné, jaký bude mít terapie vliv na zvolené parametry
ve smyslu zvýšeni nebo sníženínaměřených hodnot. Ztohoto důvodu by bylo vhodnější
formulovat nulové hypotézy.
V kapitole Metodika prácejsou uvedeny kritéria výběru probandů, podle nichŽ bylo
výráno 13 pacientů, z toho byli pouze 3 muŽi. V metodice je podrobně popsán postup
měření, kineziologický rozbor, testy DNS a terapie. Text je doplněn fotodokumentací
jednotlivých cvičení.
Výsledky jsou uvedeny v grafech podle jednotlivých parametrů a jsou okomentovány
textem pod grafem. Ve výsledcích autorka neuvádí, které hypotézy potvrzuje nebo zamitána
základě statistické významnosti. V metodice autorka popisuje vyšetření kineziologického
rozboru a zhodnocení DNS testů, ale dále ve výsledcích již neuvádi, jestli došlo ke změnám
po terapii' Popis pouŽitých statistických metod, který je uveden ve výsledcích' patří
do kapitoly,,Metodika".
obsáhlá a pečlivě napsaná je kapitola ,,Diskuse ", kde autorka mimo jiné porovnává
výsledky této práce s výsledky zatranični studie provedené na větším počtu probandů. Dále
zmiňuje limity použitých vyšetřovacím metod a dalšíokolnosti, které mohly ovlivnit
naměřené výsledky.
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Pojem ,,reciproční'' neznamená opačný, alevzájemný.
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obrázek 1 Moiré snímek a obr 2 spíšedo přílohy a
k obrázku.
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Z jakého důvodu byl skoliotický úhel měřen jen ve fázt dvojí opory?
Největší odchylky jsou častétaky na konci jedno-oporové fáze, čili těsně
pře úderem paty přední DK.
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