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POSUDEK  DIPLOMOVÉ  PRÁCE

Boutonnier deformita palce a její vliv na úchopové funkce 
u „Revmatické ruky“

…………………………………………………………………
(téma)

Předkládaná diplomová práce posluchačky Andrey Syrovátkové je zaměřena na 

problematiku revmatoidní artritidy v oblasti ruky a to na tzv. Boutonnier deformita –

kladívkový prst.

Práce působí kompaktním dojmem a je optimálně členěna. Abstrakt má atypickou 

podobu a je příliš dlouhý, obsahuje nadbytečné informace.

V teoretické části jsou velmi zdařile předkládána východiska k projektu celé 

diplomové práce. Rozbor literatury k danému tématu zahrnuje pohled na problematiku 

revmatoidní artritidy obecně a speciálně na revmatoidní artritidu palce ruky. Dále 

posluchačka popisuje anatomické repetitorium ruky. Ve všech uvedených částech se 

diplomantka odvolává na literární zdroje uvedené v referenčním seznamu diplomové práce.

Experimentální část byla provedena formou kazuistik. Záměrem výzkumu bylo 

potvrdit vliv komplexního přístupu v léčbě revmatické ruky s výskytem Boutonnier 

deformity palce na úchopové funkce ruky.  Zde diplomantka popisuje zvolené diagnostické 

metody  (metodiku měření u svalového testu, Kapanjiho úchopového testu, čití a dále

základní anamnestické údaje) a metodiku vlastní rehabilitační terapie. I v této části se 

posluchačka odvolává na literární zdroje uvedené v referenčním seznamu diplomové práce.



Statistické a grafické zpracování výsledků výzkumu je velice kvalitní. Diskuse k dané 

problematice je zprvu popsána obecně, pak se diplomantka věnuje rozboru tabulek, grafů a 

shrnuje výsledky jednotlivých testů. Na závěr diskuse je chybně uvedena citace literárního 

zdroje.

V závěru práce jsou shrnuty poznatky a výsledky diplomové práce. Podle mého mínění 

je závěr opět zbytečně dlouhý a obsahuje nadbytečné informace, které již byly v práci 

několikrát uváděny.

Seznam použité literatury má nejednotný formát a není seřazen abecedně.

Přínos práce je ve kvalitním zpracování teoretické i výzkumné části diplomové práce. 

Diplomantka v práci zdůrazňuje nutnost multioborové spolupráce revmatologa, 

revmatochirurga, fyzioterapeuta, ergoterapeuta a protetika, jejíchž výsledkem je komplexní 

terapie revmatické ruky s výskytem Boutonnier deformity. Z této skutečnosti vycházejí i 

stanovené hypotézy práce, které se potvrdily.

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

  
Doplňující otázky k diplomové práci:

Proč jste vybrala právě tyto 2 testy (test Lusknutím, Pinzetový test) pro ověření hypotéz

diplomové práce?

Jak si vysvětlujete skutečnost, že jste přijala alternativní hypotézu pro celý soubor (tvrzení, 

že v porovnávaných souborech je statisticky významný rozdíl), a přesto u žen (str.81)

nevyšel statisticky významný rozdíl po celou dobu léčby?

Návrh na klasifikaci diplomové práce :                výborně

………………………………………………………………
                                                      recenzenta diplomové práce

Českých Budějovicích,  dne 30.4.2008

Stupeň 
klasifikace :

výborně velmi dobře dobře nevyhověl




