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Bc. Andrea Syrovátková:  Boutonnier deformita palce a její vliv na úchopové funkce u 
„Revmatické ruky“

Posudek školitele na diplomovou práci.

Autorka v magisterské práci navazuje na problematiku své bakalářské práce, v níž se zabývala 
otázkami definice tzv. revmatické ruky, její etiopatogenezí, možnými léčebnými postupy 
včetně operačních výkonů a následné rehabilitační dlouhodobé léčby. 

Magisterská práce má standardní členění – tedy Úvod,  Cíle práce a Hypotézy. Adekvátní část 
práce je věnována problematice Revmatoidní artritidy, Anatomickému repetitoriu ruky, 
Revmatoidní artritidě palce – což jsou kapitoly spadající do teoretické části práce. Vlastní 
praktická část zahrnuje Metody práce s charakteristikou souboru (5 žen a 7 mužů) a Metodiky 
měření (anamnéza, fyzikální vyšetření, svalový test, goniometri, vyšetření čití pro bolest, 
teplo, chlad a dotek a Kapanjiho úchopový test). Autorka prováděla komprehenzivní  terapii u 
sledovaných klientů po dobu 12 měsíců, přičemž použité  testy  (Pinzetový úchop, Test 
lusknutí) hodnotila  1.  a 2. den po operaci Boutonnier deformity palce, dále 6. týdnů po ní a 
dále v průběhu  prováděné rehabilitace 3.,  6., 9. a 12. měsíc  po operaci. Tyto dva testy byly 
autorkou vybrány vzhledem ke specificitě  postihnout úchopové vlastnosti ruky: pinzetový 
úchop  je náročný na jemnou motoriku a svalovou souhru a významná je přesnost, test 
lusknutí má větší nároky na souhru ostatních svalových skupin, na svalovou sílu a dynamiku 
prováděného úchopu. Významnost změn byla posuzována minimální a maximální hodnotou 
příslušného datového souboru, jejich rozpětím, mediánem, zhodnocením kvartilového rozpětí, 
dále   hodnotila Wilcoxonův pořaďový test, koeficient korelace a směrodatnou odchylku. 
Výsledky zpracovala autorka do přehledných tabulek, bodových grafů a histogramů. V 
Diskuzi  se snažila rozebrat vliv jednoroční komprehenzivní terapie na vývoj úchopových 
funkcí ruky s odoperovanou Boutonnier deformitou palce. Součástí práce je Závěr, Seznam 
použité literatury a další Seznamy (zkratek, grafů, tabulek, příloh včetně pozitivního vyjádření 
se Etické komise FTVS).

K diplomové práci mám následující připomínky:
1. Boutonnier deformita palce je poměrně častá komplikace provázející tzv. revmatoidní 

ruku. Jaké další testy úchopů dle Kapanjiho by autorka doporučila k podpoření či 
vyvrácení jí zjištěných vlivů komprehenzivní rehabilitace u klientů?

2. Jak lze vysvětlit, že u některých klientů  začala zlepšení sledovaných parametrů až 6 
týdnů rehabilitace? Do jaké míry se na tom podílí např. rozdílnost v rozsahu 
chirurgického zásahu?

3. Na str. 78 – jsou uvedeny histogramy. Je nutné je upravit (nadpisy).

Předložená diplomová práce je svým zaměřením nejen důležitá, ale i inspirativní pro další 
sledování pacientů po operacích Boutonnier deformity palce. Z práce je patrné, že autorka se 
problematikou rehabilitace u těchto pacientů zabývá již dlouhodoběji, na což lze usuzovat 
z osobních zkušeností uvedených v práci.
Hypotézy byly spíše obecně charakterizovány, což se projevilo především jejich potvrzením. 
Vysoce hodnotím statistické a grafické zpracování výsledků.
Autorka se snažila danou problematiku zpracovat velmi pečlivě a po jak obsahové tak i 
formální stránce splňuje její práce dané požadavky na magisterskou práci.
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Práci doporučuji k obhajobě.

Na základě diskuse a event. úprav  doporučuji ohodnocení známkou…………………………

V Praze dne 21.4.2008

                                                                                      Doc. MUDr. E. Kohlíková, CSc.
                                                                                        Katedra fyziologie a biochemie
                                                                                                  UK FTVS - Praha




