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1. Přehlednost a členění práce 

Diplomová práce má celkem 61 stran (poměr teoretické a praktické části je vyvážený a 

plně pokrývá zvolené téma práce). Jednotlivé kapitoly na sebe velmi pěkně a logicky 

navazují.  

 

 

2. Formální náležitosti práce 

Práce je stylisticky dobře napsané. Odborná terminologie je použita správně. Kladně 

hodnotím především stručné, ale dostatečně přehledné a výstižné shrnutí problematiky 

v teoretické části. Také grafická úprava je velmi dobrá, oceňuje velmi kvalitní vlastní 

fotodokumentaci. Formální stránku pouze mírně narušuje několik drobných překlepů.  

Citační norma byla dodržena a použité zdroje jsou uvedeny podle citačních pravidel 

v seznamu použité literatury.  

 

 

3. Cíl práce 

Cílem práce bylo zjistit jaký má terapie s pomocí systému HandTutor  u osob 

s roztroušenou sklerózou objektivní vliv (na parametry vyšetřené pomocí 

standardizovaných vyšetření) a také jak terapii ruky s využitím tohoto systému vnímají 

sami pacienti. Cíle považuji za dobře definované. Metodika vyšetření je vhodně zvolena, 

aby pomohla odpovědět na výzkumné otázky. Výsledky a diskuse zodpovídají výzkumné 

otázky a stanovených cílů práce tak bylo dosaženo. 

 

 

4. Přehled problematiky  

Práce je založena na celkem 80 použitých literárních zdrojích, přičemž 75 % tvoří 

odborné cizojazyčné zdroje (z recentních impaktovaných časopisů plus odborné 

manuály). Více než 75 % literatury je velmi aktuální mladší 10 let. V práci se kromě 

aktuální odborné literatury vztahující se k problematice vyskytují i nejaktuálnější 

informace o počtu pacientů s RS v České republice. Klíčové pojmy týkající se RS jsou 

v práci dobře definovány. Vzhledem k tomu, že chybí studie hodnotící využití systému 

HandTutor u RS a i u jiných neurologických diagnóz je pak v diskusi tato trénink ruky 

s využitím systému HandTutor srovnáván především s jinými formami tréninku jemné 

motoriky u RS.  

       

 

 

5. Metodologie práce  

Jedná se o kvantitativně-kvalitativní typ práce. Efekt ergoterapie ruky s využitím systému 

HandTutor je posuzován podle výsledku ve standardizovaných testech (9hole peg test a 



Modifikovaný Frenchayský test paže) a také formou jednotlivých kazuistik 6 probandů, 

kteří dokončili sérii 10 terapií. Dále se pak pomocí strukturovaného rozhovoru hodnotí 

spokojenost probandů s terapií a také vlastní pohled ergoterapeuta na tento systém 

poskytující terapii na základě zpětné vazby. Vyšetřovací metody i otázky strukturovaného 

rozhovoru jsou velmi dobře zvoleny.  

 

 

6. Přínos pro praxi 

Vzhledem k absenci dostupné české literatury zabývající se využitím systému HandTutor 

pro terapii ruky přináší tato originální práce užitečné poznatky pro praxi ergoterapeutů, 

kteří se mohou s tímto systémem na svém pracovišti setkávat. Také teoretická část, 

shrnující problematiku RS a význam včasně zahájeného tréninku ruky pro lepší zvládání 

ADL i aktivit v zaměstnání, může pomoci ergoterapeutům zorientovat se v této oblasti. 

       

 

 

7. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti 

Autorka prokazuje v práci velmi dobrou znalost problematiky rehabilitace osob s RS. Je 

tedy patrné, že věnovala dostatek času k nastudování dostupné aktuální odborné 

literatury. Také teoretické poznatky ze studií zabývající se terapie ruky v diskusi správně 

porovnává se svými výsledky, které vychází z vlastní terapeutické práce s pacienty. 

 

 

8. Výsledky a jejich analýza 

Výsledky práce jsou prezentovány formou 6 podrobných kazuistik. Každý jednotlivý 

proband je porovnán před a po sérii terapie a také jsou hodnoceny celkové průměry 

vyšetření ve standardizovaných testech před a po terapii (prezentované formou grafů). 

Vzhledem k malému množství probandů je správně použita pouze popisná statistika. Na 

základě objektivního hodnocení výsledků vyšetření, subjektivního hodnocení probandů i 

vlastního pohledu terapeuta pak autorka shrnuje doporučení pro praxi. 

     

 

 

9. Závěry a doporučení 

Na základě zkušeností s terapií doporučuje autorka využívání systému HandTutor pod 

vedením terapeuta, aby mohl pohlídat správné posturální nastavení cvičenců. Terapeut 

má také významnou roli ve volbě vhodných her (podle typu obtíží) a při motivaci 

pacienta. Tyto doporučení vycházející z praktických zkušeností jsou v praxi snadno 

aplikovatelné.  

 

 

10. Přístup ke zpracovanému tématu – hodnotí pouze vedoucí práce 

       

Aktuálnost práce – hodnotí pouze oponent práce 

Vzhledem k tomu, jak velký vliv má funkce ruky osob s RS na udržení práceschopnosti, je 

hledání nových možností tréninku ruky velmi aktuální a významné. Také téma využití 

moderní techniky poskytující biologickou zpětnou vazbu v reakci na provedený pohyb je také 

v rehabilitaci velmi aktuální. Téma práce pokrývá dvě aktuální oblasti a je tedy velmi 

přínosné a přínosné pro obor ergoterapie. 

 



 

11. Závěry a doporučení vedoucího/oponenta 

 

Oponent doporučuje práci k obhajobě. Vzhledem k aktuálnímu tématu a kvalitnímu 

zpracování doporučuji hodnocení známkou výborně. 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Doporučila byste systém pořízení systému HandTutor na rehabilitační pracoviště osob, kde 

pracují s osobami s RS? 

2. Myslíte si, že je tento systém vhodný i pro osoby s jinými diagnózami? 

3. Setkala jste se při realizaci své práce s pacienty, pro které nebyl tento cvičební systém 

vhodný?  

4. Kdy je podle Vašeho názoru nejideálnější zahájit ergoterapii zaměřenou na trénink funkce 

ruky u osob s RS? 

5. Na co by se podle Vás měl ergoterapeut u osob s RS také zaměřit (kromě zmiňovaného 

tréninku ruky)? 
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