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Diplomová práce si klade za cíl shrnutí etiologických, neurofyziologických a 

patologicko-anatomických aspektů poruch stability a pádů pacientů s extrapyramidovým 

onemocněním. Praktickou část práce představuje kazuistika pacienta s extrapyramidovou 

symptomatikou. Podrobně je zde popsán kineziologický rozbor, výsledky vybraných testů 

posturální stability a návrh rehabilitačního programu. 

V oddíle „přehled poznatků“ autorka seznamuje čtenáře se základními poznatky 

etiopatogeneze a diferenciální diagnostiky extrapy. onenocnění a věnuje se také možnostem 

klinického vyšetření posturální stability a chůze. V navazující části práce se autorka věnuje 

konkrétním onemocněním – Parkinsonově a Huntingtonově chorobě, zvláštní zřetel je zde 

věnován pádům a možnostem jejich terapeutického ovlivnění.   

Hlavní část práce má rozsah 48 stran, autorka cituje 41 českých a zahraničních prací a 

11 internetových zdrojů. Praktická část obsahuje přehledně zpracovanou kazuistiku. Diskuse 

má logickou výstavbu a respektuje charakter práce. Přílohy obsahují 9 položek a jsou v nich 

uvedeny zejména jednotlivé testy, popsané v teoretické části práce.  

 

Hodnocení: 

Předkládaná bakalářská práce je zpracováním po formální stránce na vysoké 

úrovni. Informace podávané v práci jsou aktuální a komplexní, text je čtivý. Práce má  

logickou výstavbu a jednotlivé kapitoly v textu na sebe navazují. Autorka zdařile 

pracuje s literaturou, práce splňuje formální náležitosti co do počtu odkazů. Grafická 

úprava textu je na velmi dobré úrovni.  

K práci mám ale i několik připomínek. V textu (např. strana 17), který popisuje 

jednotlivé testy posturální stability, chybí vysvětlení hodnocení testu. Atorka několikrát 

cituje ze studií, kde se čtenář z textu nedoví zásadní informace (např. počet zahrnutých 

pacientů, stádium onemocnění….). V diskusi je několik chyb v citacích, které jsou buď 

nedostatečné nebo úplně chybí. Výše uvedené nedostatky však zásadě neovlivňují 

kvalitu práce.  



Autorka text pravidelně konzultovala, na konzultace chodila vždy pečlivě 

připravená s podnětnými dotazy. Předvedla velice dobrou organizační schopnost a 

orientaci ve vybrané tématice.  

 

Práci jednoznačně doporučuji obhajobě. 

 

K práci mám dva dotazy: 

1/ V přehledu poznatků (s.12) uvádíte že „tremor je rytmický oscilační pohyb částí těla, který 

je způsoben střídavými pohyby agonistických a antagonistických svalů“. Má tremor vždy 

destabilizující efekt na rovnováhu stojícího člověka? 

2/ Na s. 32 rozebíráte výhody a nevýhody Pull tesu a Push and release testu. Může výsledek 

některého z uvedených testů ovlivnit kognitivní porucha pacienta?    

 

 

V Houstonu 2010-04-29       Mgr. Ondřej Čakrt

      

 

 

 

 


