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Komentář a připomínky k textu:
Jedná se o velmi zajímavé a nelehké téma, kterého se autorka zhostila velmi dobře. Oceňuji, že teoretická část
není dalekosáhle věnována anatomii, naopak autorka zde rozebírá hlavně metodu ACT a její možnosti využití a
samotné těhotenství a šestinedělí. V praktické části kladně hodnotím zejména vlastní obrázkovou dokumentaci a
rozmanitost samotných cviků. Při vyšetřování postury mi zde chybí posloupnost vyšetřování. V samotné diskuzi
autorka rozepisuje zvolené postupy u jednotlivých pacientek a dále poukazuje na možnost využití ACT v rámci
ADL. Místy mi zde chybí konfrontace s jinými autory. Připomínky mám hlavně k formální stránce, kdy autorka
nedodržuje číslování jednotlivých kapitol a podkapitol a je i nedostatečné vysvětlení zkratek. Celkově si myslím,
že práce je velice zajímavá a za přínos považuji poukázání na možnost využití ACT při léčbě bolestí zad v
těhotenství a v šestinedělí. V literatuře je jen málo odkazů na konkrétní možné metody.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
Podle čeho jste určovala intenzitu, počet opakování a dávkování jednotlivých cviků? Podle čeho určujete
vhodnost zařazení balančních ploch do terapie? U pacientky č. 1 jste tyto pomůcky nevyužila, u pacientky č. 2
ano, proč?
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