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Práce pojednává o změnách a vývojifemoroacetabulárního impigmentu u mladých aktivně
sportujících jedinců. Práce si předkládá za cíl předloŽit ucelenou rešeršina téma
femoroacetabulární impigment syndrom a experimentálně ověřit zda specifická pohybová aktivita
můžepřispět ke vzniku strukturálních změn na kyčelnímkloubu.
Práce je rozdělena na 5 číslovaných kapitol

a

2 nečíslované, kteými jsou úvod a závěr. Práce

obsahuje téžpřílohy a seznam příloh, seznam zkratek a nezbytný referenčníseznam. Práce
obsahuje 40 stran čistéhotextu a citačnírejstřík 56 citací. Citace v textu i citačnírejstřík obsahuje
recentní a relevantní zdroje a je poměrně obsáhlý a zdroje jsou moderní a studie nové. Citace
v textu jsou řádně označeny a vedeny d!e nátežidch a schválených norem. Grafické členěnípráce a

kapitolje dobré s logickou stavbou, ale mohIo by byt více přehledné. Lingvistická stránka práce je
plně v mezích norem, práce obsahuje jen minimum překlepů a chyb. Po formální stránce práce
splňuje kriteria na diplomovou prácí kladená předpisy UK.
V teoretické části práce autor předkládá souhrn poznatků o funkčníanatomii kyče!níhokloubu

,

dobře a přehledně je zde rozpracováno zejména pojednání a anatomických regionálních
parametrech kyčelního kloubu a cévnízásobení kloubní hlavice. Kapito!a o vIastním impigmentu je
zpracovaná stručně, leč systematicky a dostatečně pro účeltohoto druhu vědecké práce. Dále
autor zmiňuje základy zobrazovacích technik s vyššímaspektem na ultrazvukové vyšetření
kyčelníhokloubu, jež je také později využito v experimentální části práce. V poslední části
teoretické části práce je uveden přehled operativní i konzervativníterapie. Je zde akcentována
terapie operační,ale bohužel daleko méně terapie konzervativní, zejména rehabilitační. Autor
uvádí jen máIo studií k tématu konzervativní terapie a z práce se nedozvídáme zda tyto studie
neexistují či se jimi autor cíleně či z jiných důvodůnezabýval. Toto považuji za hlavní slabinu

teoretické části práce. Jinak je tato část uceleným přehledem s dostatečným počtem citací a
informační nosnost je obstojná.
V praktické část práce si autor zvolil 2 cíle (1. Porovnání stavu kyčelníchkloubů mezi dvěma
tréninkovými skupinami, které se vzájemně liší.; 2. Klinický v'ýznam femoroacetabulárního
impingementu.), na záktadě ktených zhotovil 10 hypotéz. Hypotézy jsou správně rozdě!eny na
nulovou a alternativní, je jich dostatečné množství (možná až příliš), Ieč samotné znění hypotéz je
jaksi komplikované a mírně matoucí,ale i přes toto se s hypotézami dá dáIe pracovat.

Metodika výzkumu je zaměřena především na klinické testování a UZ vyšetření. Zde nastává
problém v samotném zpracování dat z UZ vyšetření, kdy byla zpracována data pouze ve smyslu ano

/ne (tedy impigment přítomen

vs. nepřítomen) a nebylzde použit žádný číselnýúdajzUZ

vyšetření. Na obhajobu tohoto stavu je nutno uvést, že student nebyl kompetentní k odběru UZ
dat a jejich vyhodnocení. Takto zpracované (ano vs. ne) je obdržel od předního odborníka v tomto
oboru a jiné než takovéto zpracování dat tedy nemohl student (autor) práce provést. DalšíkIinická
vyšetření jsou jednoduchá, nicméně standardizovaná a v klinické iv'ýzkumné praxistále
používaná. Dotazník jež je jednou z těchto položek je okleštěný, ale použite!ný pro hrubá data ve
smysIu: bolí kde? , jak dIouho hrajete a která strana je dominantní. Charakteristika souboru je pro
tento typ práce dostačujícía zvolená vhodně. Statistické zpracování dat je dostačujícía zvolené dle
možností dat touto prací přinesených. Grafické zpracbvání výsledků a jejich předložení je dobré.
Diskuse

je vedena řádně

a autor v ní diskutuje vIastní nálezy s již publikovanými studiemi.

Zpráce

a diskuse vypl'ývá , že autorovi nálezy odpovídajípředstavám o vliv aktivního sportu na vývoj

kostěného aparátu v tomto případě o vlivu stolního tenisu na rozvoj strukturálních deformit
kyčelního kloubu.Autor navrhuje některá řešení a možnosti vidí zejména v prevenci a
kompenzačním cvičeníjehož gró vidí v cvičenína bázi vývojové kineziologie a komplexním
přístupu. Lávěr a diskuse jsou vedeny řádně a autor prokazuje schopnost práce s daty která získal

vlastním měřením i z literatury.
7ávěr z Práce je zaměřena na velmi aktuální téma. Rešeršníčást práce je na slušnéúrovni
v experimentální prácije několik diskutabi!ních a někdy neideálních míst a bodů, např. zpracování
UZ dat, odběr anamnézy (dotazník), využitíklasických leč ne zcela moderních postupů při měření

kloubních rozsahů, taktéžcharakteristika souboru a je sice v normách kIadených na DP , ale mohIa
by být rozšířenější.l přesto práce přináší nové poznatky do víru rehabilitačnívědy a autor
prokazoval pečlivost při odběru dat i práci s pacienty. Bohužel chyběl jaksi harmonogram práce a
spolupráce s ortopedickou klinikou. Počet konzultací s vedoucím práce byl dostatečný, nicméně
konzultace byly často méně konstruktivní a to zejména vzhIedem k neideálnímu harmonogramu
diptomové práce a sběru dat. Přes některé v'ýtky práci považuji za vhodnou k obhájení před státní
komisí a doporučuji ji k obhajobě.

Práci doporučuii k obhaiobě.
V Kladně 25.8.2oL5, Petr Bitnar

