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* teoretické znalosti X

* vstupní údaje a jejich zpracování X

* použité metody X

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
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adekvátnost použitých metod x
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str. 102 (významnúúloha) nemá oponent ke stylistické a formální úrovni práce výrazné výhrady.
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Téma předložené diplomové práce je velmi zajímavé. Jedná se o závažný problém jak kosmetický, tak zdravotní.  Diplomová práce má 

charakter deskriptivně - analytický a pomocí kritické rešerše hodnotí efekt používaných konzervativních zjm. fyzioterapeutických  

přístupů u pacientů s idiopatickou skoliózou. Kvalitou práce odpovídá záměrům, které jsou na diplomantku kladeny. Práce je logicky 

členěna do následujících kapitol: Úvod, Cíle práce a řešené otázky, Metodika práce, Teoretická východiska, kde autorka popisuje jak 

axiální systém, tak definuje skoliozu. V další kapitole je dobře vystižena  problematika  diagnostiky, vyšetření skolioz a následná 

terapie. Zásadní částí diplomové práce je  5. kapitola  "Rešerš „ jejíž součástí je podkapitola "Výsledky a  Odpověď na řešené otázky" 

kde diplomantka  srovnává  efektivitu jednotlivých fyzioterapeutických postupů. V této kapitole si i autorka také odpovídá na 

předložené otázky ze str. 13. Nejdůležitější kapitolou celé práce je „Diskuse a Závěr". Zde diplomantka předkládá velmi zajímavé 

výsledky  provedených výzkumů i s kritickým zhodnocením jak co do nedostatečného počtu studií, které pracují s malými skoliotickými 

křivkami, tak z hlediska malého vzorku popsaných studií , které pracují čistě s pohybovou terapií. Předložené výsledky a závěry mohou 

být i podkladem a inspirací pro další studie.                        -                                                                                                         

otázky: -    jaké fyzioterapeutické metody byste preferovala  u pac. se skoliozou Vy?                                                                                                                                         

-          -    jaké osobní zkušenosti s terapií skolioz máte ?                                                                               -                   -                                                          

-   na straně 56 popisujete možnost léčby pomocí hipoterapie. Citujete publikaci z roku 1995, Kulichová a kol. "U skoliotikov sa 

hipoterapia indikuje do 24° Cobovho uhla. " toto tvrzení autorka sama považuje za sporné, a jiní autoři ( K.Hornáček, K. Hollý) uvádějí 

i skoliózy 25-35 °dle Coba. Máte Vy osobně zkušenosti s touto terapií? Je vám známa možnost ovlivnění skoliotického zakřivení jízdou 

na koni. Víte že, i různorodá trasa jízdy na koni, v kruhu či po rovině může ovlivnit křivku ve tvaru S či C?               -                                                                                                                                                  

-         - v korzetoterapii se objevila novinka, která lékaři pomáhá k lepšímu monitorování dodržování délky doby aplikace korzetu. 

Jste s touto novinkou seznámena?

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ  DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Irena Novotná

Cílem je shrnout problematiku skolioz. Na základě kritické rešerše zhodnotit efekt fyzioterapeutické 

intervence u pacientů s idiopatickou skoliózou. Dále pak porovnat jednotlivé terapeutické přístupy.
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