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   Cílem původní experimentální  práce bylo zjistit, zda existuje rozdíl v přítomnosti 
minimálních mozečkových příznaků, hypermobility a dyspraxie mezi skupinou pacientů 
s idiopatickou skoliózou (IS) a kontrolní skupinou jedinců bez skoliózy. Práce je 
rozdělena do 5 hlavních částí.  

   Strukturovaný abstrakt specifikuje obě skupiny probandů, metodiku testování která 
byla ve studii použita  a shrnuje výsledky, k nimž autorka práce došla na základě 
statistického zpracování dat. Výběr klíčových slov je adekvátní a správný stejně jako 
anglická verze abstraktu. 

   V přehledu poznatků autorka detailně čtenáře seznamuje se základními fakty o IS. 
Informuje o klasifikaci, etiologii, klinickém obrazu, rizikových faktorech a léčbě IS. Tato 
část je zpracována na 12 stranách, obsahuje řadu obrázků a svědčí o dobré orientaci 
studentky v dané problematice. Stejně tak teoretická část věnovaná funkci mozečku je 
psána přehledně, srozumitelně s dostatečným množstvím citací.  

   V části 2 studentka přesně a jasně formuluje cíle práce a předkládá celkem 4 hypotézy. 

   V části 3 (metodika) autorka nejdříve charakterizuje soubor 22 pacientů kteří byli do 
studie zařazeni. Do skupiny s IS bylo zařazeno 11 pacientů s rentgenologicky potvrzenou 
IS, do kontrolní skupiny 11 jedinců bez skoliózy. Studentce se podařilo sestavit dvě 
skupiny s podobnými charakteristikami – tj. 3 muži a 8 žen v každé skupině, podobného 
věkového složení  14-64 let, průměrný věk 31,54 let ve skupině IS a 34,45 let ve skupině 
kontrolní.  Taktéž tělesná výška byla srovnatelná (170,72 cm u skupiny s IS a 172,54 
v kontrolní skupině). Významnější rozdíl byl pouze v tělesné váze: průměrně 64,18 kg IS 
skupina oproti 73,45 v kontrolní skupině. Zde by bylo ještě vhodné uvést BMI u každého 
z pacientů i průměr v rámci skupin k posouzení, zda mohla nadváha nějak ovlivnit 
výsledky studie (např. hypermobilitu).  V části 3.2. autorka jasně a srozumitelně popisuje 
metodické postupy při vyšetření pacientů. Vyšetření pomocí ICARS a vyšetření 



Českoslovesnkého testu funkcí praxe a gnóze jsou doplněna přílohami, což čtenáři 
poskytuje velmi dobrou představu o způsobu a rozsahu vyšetření. Testování 
hypermobility je jak verbálně tak obrazově velmi dobře popsáno v rámci kapitoly 
„metodika“ a doplněno adekvátními literárními odkazy. Nakonec je uvedeno vyšetření 
kyvadlových reflexů, a to reflexu tricipitálního na HK a patelárního na DK.  Výběr 
testovací baterie považuji za logický a adekvátní cílům studie. Ke zpracování 
naměřených dat studentka použila adekvátní statistické metody po opakovaných 
konsultacích s odborníkem z oboru statistiky.   

   V části 4 autorka přehledně předkládá výsledky jednotlivých měření formou tabulek a 
slovních komentářů. V příloze 5 lze pak najít dílčí výsledky každého z probandů 
v jednotlivých doménách ICARS. V rámci této přílohy (tabulka 5) bych ocenila slovní 
popis jednotlivých částí ICARS škály, protože orientace v testech popsaných pouhým 
číslem je poněkud nesnadná (čtenář musí porovnávat číselný popis testů v tabulce 5 se 
slovním popisem v příloze č. 3, pokud chce zjistit, jak určitý proband skóroval v 
konkrétních ICARS doménách). V rámci ICARS škály studentka zjistila signifikantní 
rozdíl mezi skupinami pouze u zkoušek poruch stoje a chůze. Vhodné by bylo ještě 
doplnit, které konkrétní zkoušky se u skupin nejvíce lišily (schopnost chůze? rychlost 
chůze? Stoj oči otevřené... atd?). Výsledky hodnocení hypermobiity jsou zaznamenány 
přehledně, čtenář rychle zjišťuje, že signifikantně pozitivní oproti kontrolní skupině byla 
ve skupině s IS pouze zkouška rotace hlavy a zkouška předklonu. Porovnání celkové  
hypermobility mezi oběma skupinami je téměř přesně na hladině statistické významnosti 
(p= 0,0505). Tato část výsledků je doplněna přílohou 6, kde lze zjistit výsledky 
jednotlivých zkoušek u všech probandů. V hodnocení kyvadlových reflexů studentka 
nezjistila statisticky významný rozdíl mezi skupinami. Stejně tak hodnocení 
Československého testu praxe a gnóze neodhalilo žádné významné rozdíly mezi 
sledovanými skupinami probandů.  Výsledky testů praxe a gnóze nacházíme v tabulce 5 a 
v příloze 7.  Zajímavé zjištění je, že u některých gest jedinci s IS skórovali lépe, než 
probandi kontrolní zdravé skupiny. Na konci kapitoly „výsledky“ studentka shrnuje 
potvrzení hypotézy č. 1 a 2, tj. jedinci s IS dosáhli horšího skóre ve škále ICARS a 
v testech hypermobility, zatímco hypotézu 3 a 4 musí autorka zamítnout. U pacientů s IS 
nebyla zjištěna častější přítomnost kyvadlových reflexů, které by podporovaly dg. malé 
mozečkové dysfunkce, ani nebyla zjištěna porucha dyspraxie/dysgnózie.   

   Diskuze je vedena na 6 stránkách a svědčí o dobré orientaci autorky ve 
dané problematice. Je nutné uznat, že odkazů na mozečkové funkce či hypermobilitu u 
jedinců trpících IS ve světovém písemnictví mnoho není. Údaje o přítomnosti dyspraxie, 
dysgnózie či o kvalitě  praktických a gnostických funkcí u skoliotiků snad vůbec 
neexistují. Přesto studentka strávila jistě velké množství času vyhledáváním všech 
dostupných materiálů, článků a studií s kterými by mohla výsledky vlastní práce 
porovnávat. Autorka se nebojí v diskuzi předkládat i vlastní názory, uvádět vlastní 
zkušenosti a poznatky z vyšetření pacientů a interpretovat je vzhledem k potencionálnímu 



klinickému využití.  

   Práce je tématicky přínosná a může být výchozím teoretickým podkladem pro další 
odborné výzkumné projekty na téma kvality mozečkových, praktických a gnostických 
funkcí, i hypermobility u pacientů s IS. Studie má ale i smysl praktický, protože 
předkládá návrh  rutinní testovací baterie využitelné v běžné praxi i určité dopady na 
terapii pacientů s IS.  

   Počet literárních citací je dostatečný, studentka prokázala velmi dobrou schopnost práce 
s odbornou literaturou. Jazykové i grafické zpracování je adekvátní. Studentka pracovala 
samostatně, pravidelně průběh a výsledky práce konzultovala s vedoucím práce. Velmi 
oceňuji i organizační  schopnosti a čas vynaložený na vyšetřování pacientů. Práce je po 
všech stránkách dostatečně kvalitně zpracovaná ve smyslu požadavků kladených na DP, a 
proto ji doporučuji k obhajobě.  

   Práci považuji pro praxi i další výzkum za natolik významnou, že bych ráda studentku 
motivovala k publikace zkrácené verze v časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství! 

   Doplňující otázky: 
• Myslíte si, že BMI (resp. vyšší hmotnost pacientů v kontrolní skupině) mohla 

nějak ovlivnit výsledky studie? 
• Do studie bylo zařazeno málo probandů. Přesto, myslíte si, že by byl významnější 

rozdíl mezi skupinami v případě porovnávání pouze dospělých pacientů (u 
kterých byl dokončen kostní růst a skoliotická křivka již nebude nejspíše 
progredovat) nebo v případě porovnání pouze jedinců v období kostního růstu, tj. 
aktivity skoliotické křivky? Která vyšetření by mohla být věkem nejvíce 
ovlivněna?  

• Může ve Vaší studii pokračovat další student? Nakolik bylo vyhodnocení 
jednotlivých testů ovlivněno osobou vyšetřovatele?  

 

 

V Praze 16.8.2011                                                       As. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


