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Práce má 69 stran, které jsou přehledně rozdělené do 5-ti kapitol. Kapitoly jsou seřazeny logicky 

v souladu s formálními požadavky diplomové práce. Dále práce obsahuje 12 příloh. Formální stránka je 

jednotná, práce je úhledná, doplněná zajímavými, graficky dobře zpracovanými obrázky. Téma práce je 

originální a v souladu s trendy v dané problematice. Autorka si do své studie vybrala pacienty 

s hereditárními neurodegenerativními onemocněními, u kterých doposud není známa kausální terapie a 

jejich symptomatická léčba a s tím související kvalita života stojí zejména na rehabilitaci. Autorka zvolila 

vhodný název, který koresponduje s tématem. Poměr teoretické a praktické části je vyvážený. Teoretická 

část je napsaná zajímavě a vychází z aktuálních poznatků v dané problematice. Autorka dobře zvládla 

práci s literaturou. Referenční seznam obsahuje 101 citací prací, které byly publikované ve většině po 

roce 2000 a 4 internetové zdroje. Citace jsou seřazeny dle abecedy, formálně jednotně. Autorka dobře 

obsáhla dané téma. Teoretický základ i interpretace a diskuse vlastních výsledků byla na patřičné odborné 

úrovni. Prokázala, že se tématem zabývala a je schopna se získanými informacemi pracovat a využít je při 

formulaci závěru. Výsledky práce jsou zajímavé i v mezinárodním měřítku. Práci je možné publikovat 

jako pilotní studii, ale jak samotná autorka naznačuje, bylo by vhodné studii rozšířit a doplnit o kontrolní 

skupinu, což by umožnilo i validnější statistické zpracování dat.  

 

Otázky:  

č.1 Autorka v práci uvedla rozporuplné názory na rehabilitaci u cerebelárních pacientů. Jaký je její osobní 

názor na účinnost rehabilitace, prováděné  u cerebelárních pacientů? 

č.2 Která z klinických škál pro pacienty s poruchou stability se autorace jevila jako nejvalidnější? 

č.3 Jaká je možnost, aby se terapie elektrotaktilní stimulací dostala do běžné praxe u rehabilitace pacientů 

s poruchou stability?  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě.  
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