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PředioŽená pr'áce obsahuje celltem 69 stran včetrrč9 stran příloh. 1'ext je doplrrěn l2
tabulkami, 15 gLafy a 8 oblázky. V pr'e}r1edu liter'atr-rry jc rrvedeno celkem 49 liierárrríclr
zdloj{ z toho 4l titulů je cízojazyčtrých. Strukturotl a fornrální úrovnítato práce plně
odpoi,ídá poŽadavkůrn na magistersltou diplomovou práci.
V prl'ní části .,Přelrled poznatků" jsou v kapitole ,,Femoroacetabr-r1árny inrpirrgemerrt
svtrdr_om" popsán'"- dosavadní znalosti o klirrických projel,ech. vyŠetřenía dostuprlých
léčebrrýcl'rposttlpech při FAI. Následující kapitoly' se věnr'rjí problenratice Lunbo-pelvickélro
kornplexu, konceptu DNS a objektivizačrrirp 1,yjetřovacírn metodám Moiré a plantograÍii'
Tyto metodyjsou následně podrobně.ji popsány v plaktické části této práce.
Praktická část začínákapitolou ,,Cíle a lrypotézy". Autorka si stanovila celkem14
nulových h1''potéz. Kapitola lvÍetodika obsahuje clrarakteristiky skupin1, osob s FAI a
kontrolní skupirr'v. Ar:torce práce se podďilo výběrerrr osob do korrtr'olní skr-rpirr1'za_|istit velmi
dobrorr homogerritr-r obou sledovatrýclr skupirr tak" jak .je uvederro v Tabrrlce 1 na stl.arlč 28'
V následLrjíoí podkapitole ,.Metodika v-všetrenia,. autorka práce popisuje pr.incip měřerrÍ a
parametry static]<é a d,vnarnioké Moiré topogt'afie a statické a dynamické r'yŠetřcní
pedoscanem. Dalšípodkapitoly netodiky se věnLrjí metoclice veclení Íyzioterapie a c1ále
popisují pouŽité statistické nretody.

Výslcdk,v str"rdie jsou pr'ehledně uveden1, v graÍěclr a statisticky význarnrlé hodrrot1,.isclti
v tabtrlkách zvýraz'něny. Na základě statistický'ch metod autorka ověřila plavdivost zvolerlýclr
hypotéz. Autorka ve str-rdii prokazuje

vliv terapie s principy DNS Lr 12 pacieirtů s FAI na
sníŽeni bolesti. zlepšerríkvality Života a také zlepšení napřírnení páteře.
.jako clůleŽitého
předpokladu pro optinrálrrí zatižení pánve a kyčelníchkloubů'
V kapitole '^Disku'ge" Se autorce daří interpretol,at získarrévýsledky ve vztahrt ke
ltlinickým a kir-reziologickýrrr poznatkůnr a uvádí dalŠíStuclie.jiných arrtorů věntrjícÍ se

problematice terapie FAI.

V práci se vyskytu.jí o.jedinělé překlepy (str. 22
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str. 56 - překlep v nadpise
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',zkcttertie" X
tabulek. kcle

t-]

anglickó r-rázvv paranretrů, by bylo pro čtenáře přehleitně.iší cloplnit pod rabr-ilkr: legelrclrr
vysvětlenírrl pojrnů. ipřesto, Že jsou palametly popsány jiŽ clříve v metodice.
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Autorka diplonlové práce prokázala l'ýborné schopnosti y9 r'yirleclávání a zpraccrr,ání
drrleŽitých ir-rÍbrrrrací a nejnovějŠíchpoznatků o zvoleném tét-natu' Bčherri piťlrror,áirí a
pror'áděrrí výzkumu prokázala sanostatnost. píli a pečlil,ost. Tato práce má r,šecl'rtr:'; atr.ibuty
pro př_ípadné zpracování v podobě vědeckého čiánku.
Vzlrleden-r k tomu. Že v práci neshleclávám Žádné z'ávažrté ne<1ostatk.v a práce svýtn
obsahenr irozsahem splňuje nároky na magistersltou diplotnovotr práci. ciopoiuerrii piaci
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