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Předložená  diplomová práce na téma „Zhodnotenie efektu konzervativního 
prístupu v liečbě skolióz“ je zpracována na 127 stranách textu, za použití 130
citovaných zdrojů.

Diplomová práce je zpracovaná formou kritické rešerše, ve které si autorka 
klade za cíl zhodnotit efekt fyzioterapeutické intervence u pacientů 
s idiopatickou skoliózou, především pak poukázat na postupy, které jsou nejvíce 
efektivní.

Zvolené téma je zajímavé a jeho vyřešení by bylo velkým přínosem pro oblast 
fyzioterapeutické praxe, ale i prevence.

Práce má klasické, systematické členění do sedmi základních kapitol. Členění je 
plně v souladu s požadavky, které jsou kladeny na diplomové práce.

V úvodních pasážích práce studentka seznamuje s cíli práce a vymezuje 
výzkumné otázky, v následující kapitole předkládá metodiku práce. Všechny 
tyto pasáže jsou sepsány akceptovatelným způsobem.

Teoretická východiska práce jsou obsahem čtvrté kapitoly. Zpracování je jak 
obsahem tak rozsahem vyhovující.

Vlastní rešerše resp. výsledky jsou velmi názorně zpracované v páté kapitole. I 
přes zdánlivě jednoduchou tématiku se autorka potýkala s nedostatkem studií, 
které by mohly být vzhledem k dobře stanoveným kritériím do její studie 
začleněny .
I před uvedenou obtíž se studentce podařilo dospět k některým zajímavým 
výsledkům, nebo poukázat na směry, kam by se mohla terapie u pacientů se 
skoliózami vyvíjet či posunout.



Šestá kapitola je věnovaná diskusi. Zde se autorce podařilo prezentovat a 
diskutovat nejčastěji využívané terapeutické přístupy. Vyzdvihnout zde musím 
kritický náhled studentky.

K formální stránce práce nemám připomínek, rovněž k přístupu diplomantky, 
který byl převážně samostatný.

Předložená práce je sepsaná v jazyce slovenském, tak jak bylo při zadání 
diplomové práce dohodnuto a vedoucí práce akceptováno.

K práci nemám žádných připomínek.

Dotaz pro obhajobu:
Ve vaší práci jste nedospěla k jednoznačným výsledkům. Pohovořte zda se 
odlišují terapeutické přístupy či existují rozdíly v aplikaci terapeutických 
přístupů u idiopatické skoliózy v jednotlivých či různých zemích.

Závěr:
Předložená diplomová práce vyhovuje požadavkům, které jsou na diplomové 
práce kladeny. Doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci 
Evy Demešové k obhajobě a navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby.

v Praze 15.4. 2015

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
     katedra fyzioterapie UK FTVS
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