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Charakteristika
Predložená práce byla zamerena na možnost využití v neurologii ci interní medicíne bežne
užívaných testu chuze (TUG, 10MWT, 2MWT, 6MWT) u pacientu s ortopedickou diagnózou.
U skupiny 30 pacientu s koxartrózou 3 stupne hospitalizovaných ve FN Motol pred implantací
totální endoprotézy kycelního kloubu, byly provedeny jednotlivé testy chuze a zároven vyplnen
Harrisuv Hip Score dotazník, který je nejpoužívanejším dotazníkem k hodnocení efektu terapie
u pacientu s koxartrózou. Statistická významnost korelací testu dle Harrise s chuzovými testy se
ukázala u 3 ze 4 sledovaných testu. Dále byla prokázáno, že omezení rozsahu pohybu predikuje
výsledek chuzových testu a že rychlost chuze citliveji detekuje zmeny ve stavu pacientu s vyšším
stupnem koxartrózy.
Formální stránka
Práci tvorí 68 stran, ke zpracování bylo použito 79 citací, z toho 54 cizojazycných. Práce je
proporcionálne rozdelena do jednotlivých kapitol, teoretické podklady na 29 stranách, metodika je
sepsána na 4 stranách, výsledky tvorí 9 a diskusi 7 stran. Teoretické podklady jsou peclive
zpracovány, prehledne rozdeleny do jednotlivých kapitol. Obsah jednotlivých kapitol je výstižný
pro orientaci v problematice tak i ve shrnutí teoretických podkladu pro vlastní merení, na jejichž
základe byly stanoveny 3 cíle a 4 hypotézy. Výsledky jsou peclive a systematicky zpracovány,
doplneny tabulkami a grafy. Jednotlivé parametry jsou pak vzájemne porovnány. Diskuse je
obsáhlá, vztažená vždy kjednotlivým hypotézám, konfrontace s dostupnými studiemi je vecná a
bohatá. Jazyková úroven práce je dobrá. Citované literární zdroje jsou bohaté.

Obecnejší a koncepcní pripomínky a doporucení
Úpravy textu
- Str. 15 - chybí zakoncení závorky
- Str. 25-27 - nevhodné umístení 1 rádku textu na následující strane
Str. 31 - nejednotnost v psaní slova stádium a stadium (Kap. Rehabilitacní lécba)
Str. 40 - psaní textu za teckou
-

Str. 43,46 - chybí tecka na konci vety
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Dílcí poznámky, pripomínky a dotazy k práci
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U pacientu s koxartrózou je typický kloubní vzorec. V práci jsou uvedeny kapsulární
vzorce dle Lewita a Cyriaxe, prezkoumané pak Kynerovou (2001). Jak byl omezen
rozsah pohybu kycelního kloubu u sledované skupiny? Jak velké omezení flexe a
extenze kycelního kloubu bylo namereno? Dalo by se dle omezení rozsahu pohybu
v jednotlivých smerech urcit stádium koxartrózy?
Byla v rámci studie sledována i bolest popr. jak?
V práci je citována práce Grosse et al. (2005) která uvádí: "Snížení telesné váhy o 1 kg
znamená snížení tlaku na kycel o 3 kg." Jakou pohybovou aktivitu, v jaké intenzite,
frekvenci a dávce, by jste volila u obézního pacienta s koxartrózou 3 stupne, s omezením
rozsahu pohybu a bolestí, s cílem redukovat telesnou váhu a tím snížit zatížení kycelního
kloubu?
U testu TUG jsou u neurologických pacientu jsou stanoveny limity casu (pod 10 sec,
pod 20 sec, pod 30 sec, nad 30 sec) a k nim pak vztažena sobestacnost a samostatnost
pacientu. Jaké byly hodnoty TUG u sledované skupiny? Daly by se namerené hodnoty
testu TUG u ortopedických pacientu podobne rozdelit a poukázat na možný vztah TUG
- sobestacnost a samostatnost? Byly nalezeny nejaké souvislosti s testem dle Harrise,
který zohlednuje i ADL aktivity?

Záver posudku
Práce Sabiny Suljakoviéové svým rozsahem, obsahem i zpracováním splnuje podmínky kladené na
záverecnou magisterskou práci. Práci doporucuji k obhajobe.
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Mgr.lŠárka Španhelová

V Praze 28.5.2012
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