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CíIem původní experimentální práce je zhodnocení efektu terapeutického konceptu
Dynamické Neuromuskulámí Stabilizace (DNS) u pacientů s chronickým
veftebrogenním algickým syndromem bedemí páteře (LBP). Změny postury byly
objektivně hodnoceny pomocí Moiré projekční topografie a Pedoscanu. Subjektivní

efekt bylhodnocen pomocí standardizovaného dotazníku oswestry disability index a

numerické škály bolesti.

Nestrukturovaný abstrakt je na přijatelné úrovni, anglická verze obsahuje stylistické a
gramatické clryby. Výběr klíčor,ych slov je adekvátní.

V př'ehledu poznatků se autorka snaží diskutovat příčiny LBP z pohledu řídící funkce

centrálního nenrového systému i z pohledu biomechanického. V rámci rešerše literatury

cituje velké množství víceméně recentních, převážně anglicky psaných praci. Ze

značnóho množství dostupných odborných textů, dokázala vybrat práce nosné a

relevantní.

V části l.4 pak autorka stručně shrnuje možnosti objektivizace stabilizační a
posturální funkce. Více prostoru věnuje systému DIERS, kteqý využila ve vlastní

experimentální části práce. Další kapitola 1.5 uvádí možnosti terapeutického ovlivnění
LBP prostřednictvím ruzných terapeutických konceptů a metod, kde na závěr opět věnuje

větší prostor konceptu DNS, kteý byl využit v experimentální části. Kapitoly I.4 a |.5
jsou adekvátně zpracované i když v rámci kapitoly l.5 považuji za poněkud zbytečné

vypisovat podstatu četných rehabilitačních metod a konceptů, které lze v terapie LBP
využít.

V části 2 studentka deťrnuje čtyh, základní cíle experimentální části práce a následně

předkládá tři dobře ajasně definované hypotézy.

Část metodika: soubor pacientů je definován dostatečně, dodržením četných

vylučovacích kIitérií autorka dosáhla relativně homogenního souboru.



Výběr vyšetřovacích metod považuji za vhodný. K subjektivnímu zhodnocení

studentka použila standardizovaných metod (dotazník oswestry a numerickou škálu

bolesti), k objektivnímu hodnoceni využila dosud ne standardně a často požívanou

metodu Moiré projekční topografie a Pedoscanu. Metodika terapeutická je největší

slabinou celé práce a díky podstatné nehomogenitě terapie do značté míry ýsledky celé

práce znehodnocuje. Pacienti absolvovali pouze 5 DNS terapií (s qfběrem a aplikací

ruzných DNS postupů) pod vedením různých terapeutů (všechny pacienty necvičil stejný

terapeut)' Časový odstup mezi terapiemi byl I-l2 dní, z malého celkového počtu

probandů pouze někteří dodrželi doporučený protokol autoterapie' V metodice postrádám

jasnou definici timingu objektivního měření. Předpokládám, že vstupní měření bylo
provedeno před začátkem první DNS terapie a poslední měření po poslední, tj. 5 terapii

pod vedením terapeuta? Mezi tím žáútáměÍení neprobíhala? V tom případě u někteých
probandů kontrolní měření proběhlo zaméně než 5 ýdnů u jiných za 8 ýdnů. Protože

všichni jednici podstoupili terapii ambulantně a během sledovaného období se zřejmě

nacházeli ve velmi rozdílném prostředí' s velmi rozdílným denním režimem, je

diskutabilní , zda naměřené změny postury (i změny v subjektivním hodnocení) jsou

skutečně výsledkem DNS terapie. Vhodné by bylo naměřená data experimentální skupiny

porovnat se skupinou kontrolní a měření provést vic než dvakrát (tj. provést měření i

v průběhu terapie).

Statistické metody zpracováni dat studentka konsultovala se statistikem, lze je tedy

považovat za správně zvolené. Nicméně, způsob statistického zpracováni dat by měl být

uveden v rámci metodiky, nikoliv v diskuzi.

Výsledky měření jsou jasně shrnuty v kapitole 4, včetně přehledného zobrazeri
v rámci grafir. oceňuji klinickou interpretaci v'ýsledků v rámci legend jednotliqich

grafir, což čtenáři umožňuje rychlé a snadné pochopení, co daný graf znázorňuje, resp.

jak se daný v'ýsledek projevuje v klinickém obraze.

Diskuze je vedena na deseti stránkách. Studentka se snaží korelovat irysledky vlastní

práce s ýsledky jiných autoru. Zajímavé je porovnání vlastních výsledků práce

s referenčními Moiré parametry stanovenými v rámci německé studie. Bohužel, srovnání

není zce\a validní, protože v předložené DP je malý počet probandů (hlavně porovnání

parametrů mužů - v rámci předložené studie jen 3 muži) a zcela identická není ani

metodika Moiré měření u obou porovnávaných prací. Bohužel, vlastní metodika ryšetření

pomocí Moiré metody není do současné doby standardizována. Z toho vyplývají i některé

velmi sporné momenty metodiky použité v rámci předložené DP, jako je nejednoznačná

definice timingu měření některych parametrů (např' měření skoliotického úhlu během

fáze dvoji opory, moment měření Se pouze odhadoval zvideozáznamu), nebo vyÍazeni

nejhoršího snímku při prvním měření al,ryÍazeni nejlepší varianty při posledním měření

ve Snaze minimalizace chyby (studie nebyla slepá, hodnotitelVěděl, zdaméÍi probanda

před nebo po terapii). Tento aspekt by mohlo do jisté míry řešit porovnání výsledků mezi



experimentální a kontrolní skupinou, měření kontrolní skupiny ale nebylo bohužel reálné

provést. I tyto sporné momenty se snaží autorka práce diskutovat. Autorka též koreluje
lysledky objektivních měření s ýsledky subjektivního hodnocení DNS konceptu
pacienty a docházikzávěru, že koreluje zlepšení Moiré parametru naměřených ve

statických pololráclr se snížením bolestí vnímaných pacienty ve statických posturálních

situacích.

Y závéru studentka stručně shrnuje nejdůležitější výsledky práce. Po DNS terapii
zjistila větší axiální napřímení páÍeÍe, snížení stranové deviace trrrpu, zýš1la se symetrie
polrybu pánve během chůze. Došlo k redukci bolesti na numerické škále bolesti i
k signifikantnímu snížení omezení běžných denních aktivit.

Počet literárních citacíjezcela dostatečný, studentka prokáza|a dobrou schopnost
práce s odbornou domácí a zejména cizojazyčnou literaturou (dlouhé interrretové odkazy
na každou citaci v referenčním seznamujsou redundantní). Jazykovézpracováníje velmi
dobré, grafické zpracováni DP je ýbomé.

Studentka pracovala samostatně, sama si zajistlla a zorganizovala celou experimentální
část práce, pravidelně průběh a výsledky práce konzultovala s vedoucím práce, na

konsultace byla vždy velmi dobře připravená a s konkrétními dotazy. K měření i
vlastnímu zpracováni DP přistupovala extrémně pečlivě. Předložená DP má řadu limitů,
které studentka v práci uvádí. Nutno podotknout, že uvedené limity (malý počet
probandů, nejednotná metodika terapeutická, nestandardizovaná metodika vyšetřovací,
studie nebyla slepá, nepřítomnost kontrolní skupiny atd.) nebyly způsobeny její osobní
chybou' ale vyplývaly z personálních' organizač,ních a technických možností pracoviště,

na kterém vlastní měření probíhalo. Studentka měla skutečnou snahu tyto problémy řešit

a limitovat' ale toto objektivně nemohlo být V jejích silách.

Předložená DP rozsáhlou rešerší literatury i experimentálním charakterem práce
jednoznačně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci v oboru fyzioterapie, a

proto ji doporučuji k obhajobě.

Doplňující otázkyz
Na základě zkušeností z experimentální části práce, považujete metodu Moíré za
vhodnou k objektivizaci posturálních změn po terapii u pacientů s LBP? Kterou jinou

metodu objektivizace posturálních změn byste event. preferovala?
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