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Předložená práce sestává ze 71 stran textu a 2 stran příloh. Referenční seznam má 67 citací, 
z toho 53 jsou publikace v anglickém jazyce, z nichž většina (46) je z dostupných 
internetových zdrojů s uvedením odkazů na webové stránky. 
 
Cílem předložené práce byla přehledná rešerše publikací zaměřených na využití 
elektrostimulace (ES) v terapii různých symptomů provázejících míšní léze, tedy nejen 
stimulace paretických svalů.  
 
Studentka svou práci rozdělila do tří částí. V první se věnuje míšním lézím, jejich 
patofyziologii a klasifikaci a takém teoriím plasticity CNS. 
Ve druhé části se zabývá historií ES, terminologií a rozdíly v pojetí ES u nás a v zahraničí a 
popisem jejího využití u denervovaných i nedenervovaných svalů. 
Třetí část BP má 9 kapitol, ve kterých shrnuje práce zaměřené na praktické využití ES u 
pacientů s míšní lézí. Z citovaných prací vidíme, že ES je kromě stimulace paretických svalů 
využívána také k ovlivnění kostní denzity, ortostatické hypotenze, k podpoře 
kardiorespiračních funkcí, řešení mikčních poruch, hojení dekubitů.  Závěr této části práce je 
zaměřen na funkční elektrostimulaci podporující úchop a propojení ES s lokomočním 
tréninkem.  
 
Studentka zpracovala hlavní část své práce přehledně, snaha uspořádat v mnoha směrech 
různorodou problematiku využití ES se vcelku zdařila. Řada studií a jejich výsledků je u nás 
málo známá a může být inspirací jak v terapii našich pacientů (např. systémy stimulující 
úchop), tak i k  pokračování v dalších studiích (ES ovlivňující ortostatickou hypotenzi nebo 
hojení dekubitů). Oproti tomu méně zdařilá kapitola 3.1.3., která slibuje informace jak 
ovlivnit pomocí ES spastické svaly, vysvětluje pouze změny trofiky svalů. Některé postupy, 
jako například ES podpora kašle u tracheostomovaného pacienta, je třeba hodnotit velmi 
kriticky. To studentka činí v diskuzi, která je čtivá a věnuje se postupně tématům všech 
kapitol, bez opakování teoretických pasáží. Jen by se v ní měla vyvarovat užívání 1. osoby 
jednotného čísla, stejně tak v abstraktu. Osobní názor má své místo jen v úvodu, případně 
v závěru práce. 
 
Závěr práce na dvou stranách je příliš dlouhý, některé odstavce pouze opakují diskuzi; stačilo 
jen zhodnotit, zda bylo dosaženo stanovených cílů a jaký má práce přínos pro praxi. 
Zpracování citací i formální stránka práce splňují všechny požadavky. 
 
Předloženou práci hodnotím jako přínosnou zejména z toho důvodu, že funkční 
elektrostimulace (hlavně FES-cycling) je spolu s Lokomatem v posledních letech mezi 



odborníky na péči o spinální pacienty v centru pozornosti. Kromě terapeutického efektu 
mohou oba systémy sloužit jako zdroj dat použitelných v evidence based medicine. V případě 
FES jsou české publikace v porovnání se světem zatím sporadické.      
 
 
 
K obhajobě BP mám jednu otázku: 
1. Jak lze pomocí ES ovlivnit spastické svaly? 
 
 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
 
 
V Praze dne 5. 9. 2011                                                              Mgr. Bronislav Schreier 


