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Vliv rehabilitace elektrotaktilní stimulací jazyka na stabilitu stoje a chůze u pacientů 
s degenerativní cerebelární ataxií.  
 
 
 
Téma: 
Studentka provedla  pod vedením a ve spolupráci se školitelem studii vlivu rehabilitace 
s elektrotaktilní stimulací jazyka na stabilitu stoje a chůze u pacientů s degenerativními 
cerebelárními ataxiemi. Dvoutýdenní intenzivní rehabilitační protokol stoje a chůze 
s inovativní pomůckou brainport absolvovalo celkem 6 pacientů.  
Protokol obsahoval velmi podrobné objektivní i subjektivní zhodnocení poruch chůze a 
rovnováhy před a po léčebné kúře a to subjektivními i objektivními celosvětově uznávanými 
škálami chůze a rovnováhy, tak i za pomocí podrobného objektivního vyšetření 
posturografického.  
Studie měla dobře zvolená inclusion i exclusion kritéria 
Navzdory malému množství pacientů (dáno vysokou časovou náročností protokolu pro 
vyšetřující i pacienty, nutností hospitalizace, poměrně velkou vzácností uvedených diagnóz) 
se podařilo statisticky dokázat signifikantní zlepšení  stoje a chůze po terapii a to objektivních 
škálách i posturografickým vyšetřením.  
 
Práce je dobře členěna na úvod, zabývající se anatomií, fyziologií mozečku a řízením i 
vyšetřováním stability. Dobře je popsáno zejména vyšetření posturální stability, principy 
biologické zpětné vazby obecně a u elektrotaktilní  stimulace jazyka.  
Cíle a hypotézy jsou dobře formulovány. V metodické části je podrobně popsán protokol. 
V části výsledky jsou stručně shrnuty výsledky studie, které jsou dále rozvedeny a 
diskutovány v časti diskuse.  Formulace závěrů je správná a odpovídá nalezeným výsledkům. 
Na práci je poznat, že studentka při práci užila nejen široké teoretické a praktické znalosti 
nabyté při studiu fyzioterapie, ale dokázala pracovat i s původní zahraniční literaturou 
k tématu a své výsledky diskutovat ve světle nejnovějších světových poznatků.  
 
 
K práci mám tyto menší připomínky:  

-  některé terminologické nepřesnosti dané pravděpodobně vlastním překladem ze 
zahraniční literatury, matoucí je zejména opakované zaměňování ataxie jako 
neurologického syndromu a ataxie ve smyslu nosologické jednotky (degenerativní 
spinocerebelární ataxie).  

- Relativně nepřehledné členění a prezentaci výsledků – tyto by měly být prezentovány 
v logickém sledu, postrádám přehlednější grafickou prezentaci (např. výsledky 
posturografie jsou prezentovány ve 12 oddělených grafech), chybí grafická prezentace 
individuálních výkonů pacientů, která by při počtu 6 subjektů mohla dobře objasnit 
variabilitu souboru, chybí podrobnější tabulka číselně shrunující výsledky.  

- V části diskuse jsou prezentovány výsledky, které by patřily do části předchozí.  



- Na str. 57 studentka píše, že u cerebelárních ataxií nedochází k poruše vestibulární 
funkce, což není zcela přesné.  

- Základní slabinou práce, kterou si autorka zcela uvědomuje je nepřítomnost kontrolní 
skupiny, což zaprvé neumožňuje oddělit efekt prosté  rehabilitace od efektu systému 
brain port (a umožňuje tak pouze konstatování, že 2 týdenní rehabilitace má měřitelný 
efekt na poruchy rovnováhy u degenerativním ataxií). Je třeba říci, že kvalitně 
sestavená kontrolní skupina u studie tohoto typu je velmi obtížně realizovatelná a 
často není přítomna ani ve studiích se systémem brainport publikovaných v prestižních 
časopisech. 

 
 
Závěr:  
Diplomová práce Bc. Kateřiny Kodríkové svou kvalitou splňuje předpoklady pro udělení 
magisterského titulu v oboru fyzioterapie a doporučuji ji k obhajobě.  
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