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Bakalářská práce posluchačky 2. lékařské fakulty UK v Praze, bakalářského studia oboru 

fyzioterapie Petry Noskové je zpracována na téma: „Vybrané metody léčebné rehabilitace 

u spinální muskulární atrofie (SMA)“. 

Formální popis práce: 

práce byla dokončena v dubnu 2011, čítá 93 strany, 44 citací literatury, z toho 10 

cizojazyčných; 18 citací článků z odborných recenzovaných periodik (7 zahraniční zdroj, 11 

zdroj tuzemský), citace z 14 monografií, 8 citací z dostupných webových stránek, citace 

z informačních materiálů nadačních spolků. Více než 50% byla čerpána literatura ne starší než 

5 let. Práce je doplněna přílohami v počtu 16 (s. 85 – 93) obsahujícími názornou 

fotodokumentaci, dále v textu 4 obrázky a přehlednými tabulkami v počtu 9. Seznam zkratek 

nechybí (s.7), je vyčerpávající, srozumitelný. Referenční seznam literatury je uveden dle 

státních norem na stranách 80 – 83. 

Proporcionalita bakalářské práce odpovídá požadavkům: 1 strana (s. 9) úvod, 1 strana (s. 10) 

cíl, který je stručný, jasný, výstižný obsažen ve 4 základních bodech. Dále je práce členěna do 

7 hlavních kapitol, včetně kapitoly obsahující požadovanou kazuistiku. Věcná diskuse čítá 5 

stran (s. 75 – 78), závěr 1 stranu (s. 79). 

Ze sedmi hlavních kapitol, je nejobsáhlejší 3. kapitola (s. 28 – 57), která se věnuje rehabilitaci 

u spinální muskulární atrofie. Kapitola je velmi podrobná. Obsahuje vyčerpávající souhrn 

rehabilitačních manuálních metod a jejich technik, včetně hydrokinezioterapie a hipoterapie. 

Oceňuji snahu autorky, která vždy pod každou obecně popsanou rehabilitační metodou uvádí 

její možný modifikovaný způsob aplikace vzhledem k různému typu SMA a jeho 

dynamickému průběhu v čase. Svědčí o autorčině vhledu do tématu, který také potvrdila 



v kazuistice (s. 66 – 74): na základě získaných dat vytvořila návrh terapeutických kroků 

v krátkém či delším časovém horizontu u pacienty s III typem SMA. 

Za zmínku také stojí další 2 kapitoly: ve 4. kap. na s. 59 – 63 popsala autorka možnosti 

kompenzačních pomůcek, které usnadňují a zvyšují kvalitu života jedinců s onemocněním 

SMA. Škoda jen, že se autorka nezmiňuje stručně o možnostech jejich finančního krytí - 

oponent by očekával, že tomu tak bude, při důslednosti a pečlivosti diplomantky. 

Svoji výše jmenovanou vlastnost potvrzuje Petra Nosková v další kapitole č. 5, v které podává 

informace o občanském sdružení Kolpingova rodina Smečno, o.s. a jeho projektech, 

s pracovníky sdružení se i osobně seznámila. 

4 strany jsou věnovány diskusi (s. 75 – 78), diplomantka zmiňuje své názory a úvahy o volbě 

rehabilitačních programů, postojů fyzioterapeuta vůči rodině a dítěti, na základě 

prostudovaných materiálů, osobních pozorování a získaných praktických zkušeností. Oponent 

nemá proti diskusi žádné výhrady. 

Závažnost práce: 

SMA je vzácné onemocnění, proto se s ním fyzioterapeut během svého profesionálního života 

buď nesetká nebo také velmi vzácně: a pak může být bezradný…..Práce přináší potřebné 

ucelené současné informace o diagnostice onemocnění, jeho průběhu, léčbě, jeho projevech 

na pohybovém systému a možnostech podpory motorického nezávislého projevu dostupnými 

prostředky rehabilitace. 

K formálnímu zpracování práce má oponent pouze jednu výhradu: na mnoha stránkách práce 

je velký počet překlepů (s. 22, 26, 34, 35, 40, 44, 55, 56, 58,…) 

Otázky oponenta: 

1. Na s. 54 píšete:…“ hipoterapie se řadí k proprioceptivním neuromuskulárně 

facilitačním metodám (PNF), ze kterých má podle ……nejblíže ke Kabatově 

metodě….“. Můžete vysvětlit jestli se jedná o dvě metody a jaký je potom mezi nimi 

rozdíl, čím jsou charakteristické? 

2. Můžete nastínit financování kompenzačních pomůcek pro pacienty s onemocněním 

SMA? V diskusi na s. 77 píšete o dotacích, je možná ještě jiná možnost? 



3. s. 60, kap. 4.3. „ výhodou parapodia…..proto i v případě ortostatické 

závratě…….zůstává nepřetržitě zachována vzpřímená poloha těla…“ Co si o tomto 

sdělení myslíte? 

4. s. 76, 1. odstavec …“existuje mnohem více metod“….Můžete některé jmenovat? 

Oponent doporučuje bakalářskou práci k obhajobě. 

 

PaedDr. Zounková Irena, Ph.D. 

 

V Praze, 10. května 2011 


