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Cílem této vlastní výzkumné práce je zjistit, existuje-li rozdíl v přítomnosti minimálních mozečkových 

příznaků, hypermobility a dyspraxie u pacientů s idiopatickou skoliózou a u zdravých jedinců. Práce je 

tématicky rozdělena do pěti částí. 

Cíl práce je jasně definován, neodpovídá však jejímu názvu. Studentka si klade za cíl vyšetřit několik 

symptomů, které všechny nejsou primární funkcí mozečku. Dyspraxie je vývojovou poruchou 

motorického učení a řada autorů ji považuje za poruchu zejména vyšších korových procesů, která 

postihuje plánování a provádění naučených, volních a cílených pohybů. V hypotézách přibyl další cíl, 

vyšetření kyvadlových reflexů. Protože kyvadlové reflexy patří do vyšetření mozečkových funkcí, 

bylo by vhodnější úvod k hypotézám doplnit: „ …porovnat přítomnost minimálních mozečkových 

příznaků na základě škály ICARS a vyšetření kyvadlových reflexů, zároveň i hypermobilitu a 

dyspraxii …“ 

Abstrakt je dobře strukturovaný a přehledný. Uvádí ve stručnosti použité metodiky a výsledná zjištění. 

V anglické verzi jsem neshledala žádných významných stylistických a gramatických chyb. 

Přehled poznatků zpracovala studentka na 15 stránkách. Čerpala jak z českých zdrojů, tak ze 

zahraničních. Zpracování definice a klasifikace skoliózy a podrobněji idiopatické skoliózy je stručné a 

přehledné. Obsahuje vše- etiologii, klasifikaci, nejdůležitější metodiky klinického a rentgenologického 

vyšetření, rizikové faktory a léčba. Z anatomických a neurologických podkladů vycházela při popisu 

symptomů a syndromů poruch mozečkových funkcí.  Obě části jsou čistě popisné, přepisující, zde 

není prostor pro vlastní úvahy. 

Část 3- Metodika: Domnívám se, že volba stejného počtu mužů a žen v obou skupinách je vhodná, 

naproti tomu, je věkové rozmezí příliš široké.  Ve vyšším věku přibývá postižení muskuloskeletálního 

a neurologického systému, které může mít vliv na poruchy stoje a chůze a být příčinou chybného 



provedení testů.  Vhodné by bylo uvést, že probandi ze skupiny s IS a bez ní nemají jiné onemocnění 

nebo postižení, které by mohlo zásadním způsobem ovlivnit výsledky. K největší progresi skoliózy 

dochází v období růstu, a proto by možná stálo za to mít probandy jen nižší věkové kategorie. 

Použité metody jsou popsány přehledně a stručně. K vysvětlení testů hypermobility jsou přidány 

názorné fotografie. Hodnocení provedení Československého testu je popsáno nepřesně. Pokud se 

praxe a gnóze hodnotí zvlášť, není zde uvedeno, které bodování odpovídá hodnocení dané funkce. 

Nebo si stupně v obou tabulkách odpovídají následujícím způsobem?  …. „provede s drobnými 

chybami- 2body“ …. odpovídá …. „provede výkony špatně“… - dyspraxie, … „ provede špatně – 

1bod“ … znamená … „ provede jiný výkon, než ten, který mu byl předveden, ale provede jej dobře – 

jde o dysgnózii“  atd. 

Část 4- Výsledky: Při hodnocení výsledků škály ICARS je v závěru abstraktu napsáno … „ Vyšetření 

prokázalo signifikantně výraznější ataxii a asynergii u pacientů s IS…“. Ve čtvrté části je uveden 

trochu odlišný závěr … „ Statisticky významné rozdíly byly zjištěny pouze u zkoušek poruch stoje a 

chůze.“ Ataxie je, jak je také zmíněno v kapitole „ mozečkové příznaky a syndromy“ širší pojem než 

porucha chůze a týká se i končetin.  

Při testování hypermobility byla zjištěna signifikantní významnost pouze u dvou testů. Jelikož se jedná 

o pouhé dva testy a vzhledem k možnosti lokální a generalizované hypermobility, mělo by zde být 

uvedeno, jestli probandi, kteří provedli tyto zkoušky, měli patologický větší počet testů nebo jen tyto. 

Tj., jestli se jedná o generalizovaně nebo lokálně zvýšený kloubní rozsah. 

Zjištění horších výsledků v testech dyspraxie u kontrolní skupiny není překvapivé, neboť skupina byla 

velmi nesourodá a probandi mohli mít i jiná postižení způsobující dyspraxii. 

Část 5- Diskuze: Na úvod diskuze (str. 37, 38) studentka zmiňuje všeobecně známá doporučení a 

skutečnosti od různých autorů. …“ Odhalení skutečné příčiny by umožnilo časnější zahájení léčby, 

….“ Obdobně ani věta „… Důkladné vyšetření … může napomoci odhadu progrese…“ není 

originální. Zde by mohla více uplatnit své vlastní formulace.  „U skoliotiků s …..“ je nevhodný výraz, 

který do diplomové práce nepatří, jsou to pacienti nebo klienti s IS. 

V komentáři výsledků škály ICARS studentka uvádí, že porucha stoje na jedné DK by mohla být 

způsobena změnou polohy těžiště u skoliotické křivky. Tady už zařadila svůj vlastní postřeh a názor, 

že všechny poruchy stoje nemusí být jen vlivem minimální mozečkové dysfunkce. Obdobně i porucha 

tandemové chůze může být na podkladě jiné poruchy, například vadou kyčlí apod. Na tato tvrzení 

vhodně navazuje příklady z jiných studií (Simoneau, Haumont).  



Při shrnutí výsledků testů hypermobility nepoužila jen citace jiných autorů, studentka vyvodila i svůj 

vlastní názor. Vyjadřuje se o hypermobilitě krční a bederní páteře jako o kompenzaci rigidního 

hrudního úseku a navazuje i vlastním doporučením nevhodné terapie.  

Odstavec: „ Na základě horších výsledků testů poruch stoje a chůze…“, bych zařadila až pod poslední 

odstavec o dyspraxii. Obsahuje komplexní vlastní názor vyplývající ze všech výsledků testů. Svým 

nevhodným zařazení do části o Československém testu porušuje plynulost zaznamenaných údajů. 

Zjištění, že pacienti s IS nepotřebují procvičovat jemnou motoriku, není zvláštním přínosem. 

Používané a zde také zmiňované metody nekladou důraz na procvičení jemné motoriky.  

Závěr jen opakuje shrnutí všech testů, které již bylo uvedeno u hodnocení výsledků jednotlivých testů.  

Práce je tematicky přínosná, i když jak studentka sama uvádí:  „Vzhledem k nevelkému počtu 

probandů ….. nelze udělat žádné obecné závěry …..“ . Mohla by se však stát podkladem dalšího 

rozsáhlejšího testování, které by adekvátně zhodnotilo skutečný vliv vyšetřování minimálních 

mozečkových příznaků na prognózu rychlosti a tíže progrese skoliózy. Jazykové a grafické zpracování 

je na dobré úrovni. Počet citací je dostatečný, studentka prokázala velmi dobrou schopnost práce i 

s cizojazyčnou odbornou literaturou. Není zde příliš mnoho vlastních doporučení a názorů 

vyplývajících z čistě popisných závěrů. 

Práci považuji za tematicky přínosnou a dostatečně kvalitně zpracovanou ve smyslu požadavků 

kladených na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Doplňující otázky: 

1. Vzhledem ke zjištěné poruše stoje a chůze u pacientů s IS, kterou z uvedených nebo 

neuvedených metod by jste použila k tréninku hrubé motoriky, event. i která konkrétní pozice 

nebo pohybové cvičení by dle Vás bylo nejvhodnější. 

2. Změřila by jste zde Cobbův úhel? 

V Praze dne       MUDr. Lenka Slováčková 

 

 


