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Diplomová práce má za cíl zhodnocení efektu balančního tréninku pomocí 

elektrotaktilní stimulace jazyka u pacientů s degenerativní cerebelární ataxií. Text obsahuje 

66 stran vlastního textu a 4 přílohy, je členěn do šesti hlavních kapitol. V práci je citováno 83 

převážně zahraničních původních prací. Praktická část obsahuje klinickou studii s 6ti pacienty 

s cerebelární ataxií.   

V teoretické části autorka shrnuje poznatky o funkci mozečku a řízení stability. 

Podrobně je vysvětlen neurofyziologický mechanismus účinku biologické zpětné vazby.  

Praktická část práce obsahuje cíle a hypotézy experimentu dále metodiku, které je 

vhodně nastavena s ohledem na zaměření práce. V experimentální části autorka hodnotí efekt 

intenzivní dvoutýdenní terapie pomocí přístroje BrainPort bezprostředně po skončení terapie. 

Autorka hodnotila dopad rehabilitační intervence pomocí posturografického vyšetření 

mCTSIB (zvolila parametry sway path a sway area COP) dále BEST testu a DGI, DHI a ABC 

Balance Scale. Získaná data jsou statisticky zpracovány (Wicoxnův test). Výsledky jsou 

prezentovány pomocí boxplotových grafů a tabulek. Diskuse je logicky členěna do 

podkapitol. Z textu je patrná dobrá schopnost syntézy teorie s výsledky vlastního 

experimentu.   

   

Hodnocení :  

Předkládaná diplomová práce je napsána po formální stránce na dobré úrovni, 

přesto se v práci vyskytují drobné stylistické a gramatické nedostatky. Informace 

v rešeršní části práce jsou aktuální a komplexní. Většina citací je z období několika 

posledních let, text je čtivý. Práce má logickou výstavbu, kapitoly v textu na sebe 

navazují. Grafická úprava textu je na velmi dobré úrovni.  



Autorka text pravidelně konzultovala, na konzultace chodila připravená. 

Předvedla velice dobrou organizační schopnost při přípravě metodiky a při vlastní práci 

s pacienty. Práce splňuje všechny formální požadavky magisterské diplomové práce. 

Práce je součástí projektu, na kterém participuje Klinika rehabilitace s Neurologickou 

klinikou dospělých 2. LF UK. 

Práci jako školitel doporučuji k obhajobě. 

 

 

K práci mám dva dotazy: 

 

1/ Jaký je dnešní pohled na rehabilitaci pacientů s mozečkovou ataxií, využívají se i jiné 

metody tréninku stability? 

2/ Předpokládáte že u pacientů s degenerativním poškozením mozečku je schopen poškozený 

mozeček funkční kompenzace deficitu, nebo jsou za kompenzaci zodpovědné spíše jiné 

oblasti CNS?  

 

 

 

V Praze dne 21.5.2011      Mgr. Ondřej Čakrt 

    

   

 

 

 

           


