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Komentář a připomínky k textu:
Teoretická část zahrnuje uceleně zpracovaný popis funkční anatomie páteře a hrudníku. Další část se zabývá
přímo metodou SM systém. Autorka zde popisuje konkrétní sadu cviků dle MUDr. Smíška. Tuto část bych spíše
zařadila do příloh a preferovala konkrétní zaměření na kineziologická východiska uvedené metody a její využití
u vertebrogenních onemocnění, kterému se v textu věnuje jen okrajově.
Pěkně je zpracována část praktická. Zahrnuje podrobné vyšetření probandů doplnění názornými fotografiemi.
Kladně hodnotím i zahrnutí cílů samotného pacienta v rehabilitačním plánu. Terapie je cílená, postupná, je znát
zaměření na aktivní spolupráci.
Nejslabší částí práce je diskuze, kde jsou uvedeny spíše obecně známé poznatky. Chybí bližší zdůvodnění
využití dané metodiky pro problematiku vertebrogenních obtíží, případně konkrétní konfrontace s jinými názory.
Kvalitu práce snižuje stylistická úroveň formulací vlastních myšlenek (zvláště v úvodu a diskuzi) a poměrně
často se vyskytující překlepy.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Co vás vedlo k výběru dané metodiky pro terapii uvedených pacientů? Je nějaká skupina
vertebrogenních obtíží, u které by daná metoda byla kontraindikována?
2. Jak uvádíte, metoda je zaměřená na aktivní cvičení pacienta. Zvládají pacienti s chronickými
obtížemi (podle vašich zkušeností s touto metodou) správně provádět cviky bez zapojení
přetěžovaných svalových skupin?
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