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Popis práce 

Autorka předkládá práci, která se věnuje málo frekventovanému tématu problematiky 
postpoliomyelitického syndromu se zaměřením na objasnění jeho etiologie a možností 
rehabilitačního ovlivnění. Téma práce je vhodně zvoleno pro jeho stálou aktuálnost.  

Cílem práce je rešeršní shrnutí problematiky, práce je tedy teoretická, popsaná na 43 
stranách, 6 stran zahrnuje referenční seznam. Práce zahrnuje taky kasuistiku pacientky s PPS. 
 
Stavba práce 

Hlavní část práce je rozdělená do 2 kapitol, členěná je do oddílů a pododdílů 
přehledně. 

V kapitole Postpoliomyelitický syndrom autorka podává informace o poliomyelitidě, 
jako hlavním etiologickým faktoru vzniku PPS, taky pak rešerší získané informace                 
o rizikových faktorech. Dále popisuje nejčastější symptomy a diagnostické možnosti v rámci 
PPS.    

V pododdílu 2.6 se autorka vhodně věnuje diferenciální diagnostice jednotlivých 
hlavních příznaků PPS z pohledu zahraničních autorů. Taky nezapomíná na psychologický 
dopad na  jedince postižené tímto onemocněním. 

Další teoretická kapitola je věnována možnostem terapie PPS. Nejvýznamnější část je 
věnována terapii rehabilitační, kde autorka v pododdílech 3.2.1.1 a 3.2.1.2 informuje              
o nových pohledech na silový a vytrvalostní trénink u pacientů. 

Po teoretické části je v práci přiložena kapitola obsahující kasuistiku, týkající se řešené 
problematiky s návrhem terapie. Vyzvedla bych přehledné zpracování vyšetření pacientky, 
méně obsáhlý je však pododdíl navrhnuté terapie, což je slabou stránkou této práce.  

  
Citace a práce s literaturou 

Jelikož se autorka pokouší analyzovat poznatky zejména zahraničních autorů 
věnujících se řešené problematice, čerpá hlavně ze světových periodik a pracuje                       
i s odbornými neperiodiky. 

V předložené práci autorka nepoužila přímou citaci ani parafráze, a když se tak stalo, 
není toto adekvátně označeno. V referenčním seznamu se nepíše rodné jméno autora, což je 
v předložené práci použito ve všech citacích (viz doporučení ČSN ISO 690 Dokumentace - 
Bibliografická citace).  

Počet citované literatury je výrazně vyšší k tomuto druhu práce, což hodnotím kladně, 
ze 49 citací je jenom 5 domácích. Odkazy v textu jsou správně označené.  
 
 



Formální náležitosti 
Autorka předložila práci, která po formální stránce splňuje požadavky na bakalářské 

práce kladené. Zvládá práci s textem, citování. Užité zkratky jsou předem vysvětlené 
v seznamu zkratek. Práce obsahuje všechny formální náležitosti. Grafická stránka práce je     
na úrovni, členění práce je přehledné a uspořádané, neshledala jsem žádné výrazné stylistické 
nedostatky.  
 
Využitelnost 

Práce poskytuje rešeršní přehled o zvolené problematice, opírá se o práce zejména 
zahraničních autorů a umožňuje čitateli získat specifické informace s možnosti zamyšlení se 
nad novými poznatky. Poukazuje, na co se citovaní autoři zaměřují v proběhlých výzkumech.  
Práce skýtá možnosti k využití poznatků v budoucí práci autorky i čtenáře s pacienty 
s popisovanou problematikou se zaměřením k snížení jejich hlavních symptomů.  
 
Stupeň splnění cíle práce  

Autorka si vytyčila jako cíl této práce obeznámení čtenáře o nejnovějších pohledech        
a výzkumech týkajících se etiologie, symptomech i terapii PPS. Práce tyto informace 
obsahuje. Cíl práce se tedy autorce podařilo splnit. 
 
 
Doplňující otázky k obhajobě: 

1. Co by autorka navrhla jako terapii pro pacientku v kasuistice vzhledem k získaným 
informacím ve svoji bakalářské práci? 

2. Co autorka subjektivně vnímá jako nejvýraznější problém u pacientů s PPS? 
3. Jak by autorka implikovala získané poznatky do práce fyzioterapeutů? 

 
 
Závěr 
Práci hodnotím jako velice zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
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