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1. Přehlednost a členění práce 
 
Celá práce včetně příloh je strukturovaná na 90 stranách, plně se vztahuje k tématu práce a 
jednotlivé kapitoly jsou vyváženy ve vztahu k celkové struktuře bakalářské práce. 
 
2. Formální náležitosti práce 
 
Práce je psaná dobrou češtinou s odpovídající stylistikou a gramatikou, grafická úprava a 
estetické náležitosti jsou odpovídající  typu závěrečných prací. Rozsah práce  /90 stran/ je 
odpovídající, poměr teoretické  a praktické části je vhodný. Obrazová dokumentace je kvalitní, 
zdroje jsou zmíněny. Citační normy pro bakalářské  práce v Česku  jsou dodrženy, seznam 
literatury obsahuje 77 citací relevantních prací ve vztahu k tématu. 
 
3. Cíl práce 
 
Cíl práce byl jasně definován jako užití moderní  fyzikální techniky pro rehabilitaci pánevního 
dna, cíle jsou jasně definovány v „Praktické části“ cíl práce a metodologie.  Kvalitu jejich splnění 
lze charakterizovat zhodnocením „case series“ v diskuzi a závěru práce.  
 
4. Přehled problematiky  
 
Rozsah zpracované literatury zahrnuje zdroje především databázové a některé internetové a 
konečně i knižní /převážně domácí provenience/. Literaturu je jak zahraniční, tak domácí. 
Využívá technologické postupy zmíněné v literatuře  urologické pro rehabilitaci pánevního dna 
v oblasti Fyzioterapie.  Využívá rozsáhlé znalosti z oblasti anatomie pánve ženy se zmínkou 
nemocí pohybového, uropoetického aparátu a konečně i algických stavů, které ženy v současnosti 
často doprovázejí.  Rozebírá problematiku fyzikálních technik používaných pro léčbu patologií 
pánevního dna ve vztahu k použité literatuře.  
 
5. Metodologie  práce 
 
Autorka uvádí kritéria výběru pacientů a jejich vhodnost pro zařazení do studie. Zmiňuje nutná 
kritéria pro nezařazení/vyloučení,  a kritéria, která by mohla zkreslit závěry práce. Popisuje 
vhodnost plánované techniky pro léčbu pacientek a její nesporné výhody mezi které patří 
především bezbolestnost, možnost opakování a absence vedlejších efektů. Zmiňuje nutná kritéria 
pro zařazení z hlediska etického a podepsaný informovaný souhlas pacientek. Popisuje též 
způsob analýzy a zpracování dat rozborem a v tabulkách a užití hodnocení bolestí formou 
NRS/numeric rating scale /někdy známé  pod názvem VAS /visual analog scale/. 
 
6. Přínos pro praxi 
 
Využití rázové vlny při léčbě pánevní bolesti u žen je z hlediska originality jistě inovací. Přestože 
se v této oblasti využívá u mužů již jistou dobu, její využité u žen je stále v plenkách. Ve 
spolupráci se školitelem se tohoto tématu autorka chopila s velkým zaujetím. Technické vybavení 
pracoviště jí bylo plně k dispozici.  Přínosem pro teorii a konečně i pro praxi je využití této 
neinvazivní techniky i při rehabilitační léčbě pánevního dna žen.  
 



7. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti 
 
Náročnost na teoretické znalosti je značná. Vyžaduje hluboké znalosti  anatomie a fysiologie 
pánevního dna u žen a problematiky, která z jejich patologie vychází. 
Značné znalosti jsou též nutné k porozumění problematiky užití fyzikálních technik a konečně i 
podstatě jednotlivých přístrojů použitých při léčbě.  
Nutné teoretické i praktické znalosti byly jednoznačně prokázány.  
 
8. Výsledky a jejich analýza 
 
Autorka popisuje jednotlivé případy způsobem vhodným pro zjištění celkového stavu, fysiologie 
a popisu obtíží, kterými klientky trpí. Provádí plnou analýzu těchto obtíží,  interpretuje teoretické 
znalosti při diagnostice, popisuje užitou techniku při léčbě obtíží a konečně správně interpretuje 
výsledky použité terapie.  
 
9. Závěry práce a doporučení 
 
Autorka v diskuzním rozboru vhodně a nikoliv nekriticky rozebírá uvedenou problematiku a užití 
rázové vlny při rehabilitaci pánevního dna u ženské populace. Správně interpretuje výsledky a 
zmiňuje výhody užití této neinvazivní, opakovatelné techniky bez popsaných významných 
vedlejších příznaků. Zmiňuje možnosti užití na širší populaci.  
 
10. Přístup ke zpracovanému tématu 
 
Studentka se velmi zajímala o uvedenou problematiku a byla v tomto ohledu velmi aktivní. Úzce 
spolupracovala s vedoucím práce při léčbě pacientek. Konzultace mimoto byly prováděny dle 
potřeby mailem, telefonicky, osobně. Studentka zvládá použití databází k vyhledávání 
potřebných informací.  Komunikace s vedoucím práce byla bezchybná.  
 
II. Shrnutí hodnocení 
 
Klady uvedené práce jsou v inovačním použití techniky rázové vlny v rehabilitaci pánevního dna 
u žen. Studentka se plně seznámila s problematikou vědecké práce a s technikou její interpretace.  
Každý vedoucí práce by asi některé pasáže závěrečné práce formuloval lehce jinak, ale celkově 
mohu konstatovat, že významnější negativa práce nevidím z čehož vyplývá i můj návrh 
klasifikace.  
 
Návrh klasifikace práce: Výborně 
 
 
Praha 18. 5. 2018  MUDr. Karel Hurt. DrSc.  
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