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Mgr. Irena Novotná

1. Metodou literární rešerše vytvořit přehled doporučení pohybové aktivity včetně fyzioterapie po operaci 

    bederní páteře pro hernii disku  

2. Zjistit, na jakém základě jsou tato doporučení vytvářena a které faktory mají vliv na míru pohybové 

    aktivity po operaci páteře

3. Určit krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý rehabilitační plán podle principů vědy založené na důkazech

Bc. Michaela Plháková

1 tabulka, 4 obrázky

84 (31 Čj, 53 Aj)

Pohybová aktivita u pacientů po chirurgické léčbě bederní páteře

70

stupeň hodnocení

Mgr Irena Novotná

Připomínky

1. Zpracování zvolené metody práce - literární rešerše - postrádá základní formální požadavky: výzkumná 

otázka, kriteria pro hodnocení kvality posuzovaných článků, určení typu rešerše (systematická/tradiční), 

popis postupu kvalitativního hodnocení analyzovaných textů, popis dodatečných kritérií pro vyhledávání 

článků (stáří, počet citací, atd.), zmínka o předvýběru abstraktů. 

2. kap. 6 Diskuse - neobsahuje věcnou argumentaci diplomantky s autory vybraných studií. Kapitola je 

pojata jako souhrn literární rešerše.

3. kap. 7 Závěr - nenaplňuje formální požadavky této kapitoly. Je zde uveden pouze obecný popis záměru 

diplomové práce. Jelikož nebyla stanovena výzkumná otázka, chybí jednoznačný závěr práce.

4. V Závěru diplomantka uvádí, že "byly vytvořeny návrhy fyzioterapeutického postupu ...". Návrhy však 

obsahují pouze doporučení pohybové aktivity bez návrhu komplexní fyzioterapeutické péče. Pokud to 

nebylo záměrem práce, je zapotřebí návrhy "fyzioterapeutického postupu" blíže specifikovat.

5. str. 25, poslední odstavec - "Při rozsáhlejší lézi ..." - věta je nesrozumitelná.

6. str. 40, tab.1 - chybí legenda s vysvětlivkami použitých zkratek. Zkratky nejsou uvedeny ani 

v Seznamu zkratek.

Otázky

1.Ve své práci v rámci fyzioterapeutického plánu popisujete spíše analytické pohybové aktivity. Jaký máte 

názor na aplikaci cvičení zaměřených na zlepšení synergismu trupových svalů a svalů dolních končetin? 

Jaká cvičení byste v tomto smyslu doporučila a do které fáze fyzioterapeutického plánu byste je zařadila?

2. Jsou pro Vás nějaká omezení pohybové aktivity v časné fázi po diskektomii závazná, pokud ANO 

z jakého důvodu?

dílčí výsledky lze využít

v závislosti na průběhu obhajoby


