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Cílem práce bylo formou rešerše shrnout problematiku pádů u pacientů s poruchou 
extrapyramidového systému, zjistit, která  klinická vyšetření jsou pro pacienty nejvhodnější, 
popsat příčiny a důsledky pádů a stručně popsat možnosti rehabilitace v souvislosti s prevencí 
pádů. 
 
Předložená práce je rozdělena do 10 kapitol.  
V první části je popsána anatomie a fyziologie bazálních ganglií a poruchy 
extrapyramidového systému. Podrobněji jsou popsány jednotlivé  klinické příznaky 
Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci. 
V další části práce je popisována problematika stoje a chůze. Je věnována pozornost 
posturální stabilitě, strategii a mechanismům, které zajišťují její správnou funkci.  
Hlavní část práce se zabývá podrobným popisem jednotlivých klinických testů a zkoušek, 
používaných k hodnocení a vyšetřování stability, stoje a chůze. 
Je rozebírán a porovnáván klinický přínos jednotlivých testů pro praxi. 
Podrobněji se autorka věnuje  problematice pádů zejména u Parkinsonovy a Huntingtonovy 
nemoci.  Jsou popisovány mechanismy, rizikové faktory a hlavní příčiny pádů u těchto 
pacientů. Navrhuje různé rehabilitační možnosti (trénink chůze na chodítku, posílení svalů 
dolních končetin, úprava prostředí, či používání rytmických, vizuálních a sluchových 
pomůcek).  Poukazuje na význam včasného vyhodnocení a rozpoznání rizikových pacientů a 
zdůrazňuje nutnost interdisciplinárního přístupu. 
V závěrečné kapitole je popsána kasuistika pacienta s roztroušenou sklerosou, u něhož je 
proveden kineziologický rozbor, podrobné vyšetření stoje a chůze, k němuž si autorka vybrala 
několik výše zmiňovaných klinických testů. Na závěr je navržen  rehabilitační plán a je zde i 
úvaha o příčinách zvýšeného rizika pádu. 
 
V diskusi a závěru autorka poukazuje na fakt, že studií a odborných článků, srovnávajících 
efekt a význam jednotlivých testů je u Parkinsonovy nemoci mnohem více než u 
Huntingtonovy nemoci.  
Klade důraz na včasné rozpoznání pacientů, kteří jsou teprve ohroženi rizikem pádů  a zabývá 
se otázkou který z mnoha uváděných testů je obecně nejvhodnější k rozpoznání těchto 
rizikových skupin. 
 
Hodnocení: 
Předložená práce si klade za cíl formou rešerší shrnout problematiku instability stoje, chůze a 
pádů u pacientů s některými extrapyramidovými onemocněními. Tento cíl splňuje. Vyhledané 
literatury je dostatek a je adekvátně vybrána. 
 
 
 



Připomínky: 
Výpisy z literatury jsou někdy ne zcela smysluplně skládány dohromady a význam uvedených 
informací je tak poněkud zavádějící. Dále je v textu řada překlepů.  
Jako zásadní nedostatek práce spatřuji v tom, že je vybrána jediná kazuistika, která pojednává 
o roztroušené sklerose. Domnívám se, že by byl vhodnější výběr pacienta s Parkinsonovou 
nemocí, která je stěžejním tématem celé práce.  
 
Přínos předložené práce spatřuji zejména v tom, že upozorňuje na dosud většinou 
zanedbávané, ale časté projevy nejen neurologických onemocnění.  Pády a poruchy stability 
jsou zodpovědné za závažná funkční omezení, která  mohou vést až ke ztrátě soběstačnost a 
ve většině případů nejsou ovlivnitelné farmakologicky. Proto je nutné přivítat zájem o 
možnosti rehabilitační terapeutické intervence u této nelehké problematiky. 
 
 
Práci  doporučuji  k obhajobě.  
 
V Praze dne 2.5.2010                                     MUDr. Kateřina Zárubová 
 


