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Popis práce
Autorka předk1ádá práce pojednávající o viscelosonatických souvislostech (vss).

Charakter práce je rešeršní, práce je tedy teoretická' doplněná o ] 1 kazuistik a 2 souborné
výzkumy z literatury' které se řešené přoblematiky týkají a ve1mi vhodně práci doplňují.

Práce obsahuje 95 stran. 1rl čítá i dlouhý referenčrri seznam. jak i piílohy.

Stavba práce
Cile práce jsou ibnnulovány slozumitelně, jejich naplněni autolka V]ožila do jedné

hlavní kapitolu. která má 12 oddílů a do diskuzc.
Do prob]ematiky autorka čtenářo uvácli terminologií' která se v problematice VSs

vyskytuje' ve 3' oddílu se dozvídáme o praktickém dopadrL VSS a sonatoviscerálnícb vztahů.
d]e uovně diagnostických postupů, na rychlost v řešení pacientových obtíŽí ale autorka
pouka7-uje i na ekonomickou slránku při nesprávné diagnostice a ]éčbě těchto pacientů. 4.

oddil se věnuje otázce bolesti. její definicírl, způsobůnr rozlišení a deskipce' taky jejímu
hodnocení z pohledu mnoha autolů.

5' oddíl velrni odbomě popisujc neurofyzioklgickou podstatu vzniku bolestí v VsS'
způsoby vedení těchto nociceptivlich infornrací v CNS - jak na úrovni míšních segmeDtů,
dťah' tak i vjednodivých částech mozku, které jsou Za tu, kterou bolest zodpovědné'

V práci nechybí ani odkaz na chronickou bolest s objasněním jejího vzniku (l0. oddíl).
na somatoviscerální reíiex (6' oddíl), stejně jako odkazy r'ra znán'ré české i za}rraniční autoly.
kteříjsou spjali s plob1ematikou VSS (7' oddil)'

Definice jednotliv.ých viscerálních vzorců. způsoby jejich projeru a možDosti
diagnostiky jsou uvedeny v 8 ocldílu. pro pieh]ednost jsou doplněny tabulkami a obrázky'
kteÉ jsou umístěny v příloze se správnýn označením v textu'

Uplatnění práce pro praxi autorka prezentuje v 9. oddílu, kde jsou popsan) názor5
autorů a výs]edky výzkumů' které se zabývaly VSS v praxi u pacientů s různými obtíŽeni'

ve1mi přínosnou častí práce.ie 12. oddí], který obsahuje 11 kazuistik a 2 v.ýzkumné
soubory. Ty poukazují na ruznorodost potíží pacientů' kteií jsou často odesílaní k rehabilitaci
s nejasnou etiologií jejich potíží, která po dťrkladné diagnostice a \'yšetřeních poukiíže
na etiologji mimo pohybový aparát.

V diskuzi autorka poukazuje tedy na potřebu sprál'né diagnostiky u pacienta, co dle ní
\'}Žaduje komplexní pohled vyšetřujícího fyziotorapeuta a ieho zkušenosti' Taky vyjadřuje
potřebu mLLltioborové spolupráce při řešeni potíŽi těchto pacientťl' At]torka vy.jaďuje svoje
názory na moŽ1ost dalšího výzkumu, co ukázuje na její velmi dobrý vhled do problenatiky
á ucelenost infolmací.
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Citace a práce s literaturou
Autorka čerpá Ze 134 domácích a zahraničních Zdrojů' periodik iodborných

neperiodik, taky využivá jnternetové zdroje. 57 zdrojů je m1adších 5 let' 80% citované
literatuly je ze zalŤaDjčních zdrojů. Použity jsou piímé citace i palafráze s adekvátním
označením v textu, u.iednotlivých čas1í přáce jsou informace od více autoru, kteři pojednávají
o řešené pťoblematice.

Velmi pozitivně hodnolím. Že autolka se obeznámila s no\'ou citační nolmou ISo 690
a použilaji ve své práci.

Formální náležitosti
Autorka předložila práci, která po formální stlánce splliuje všechny Íbrmální

nálcŽitosti, úpravy textu, slylistiku i odkazy na použité obťázky, tabulky a přílohy' Nesh]edala
jsem žádné fomá]ní či stylistické chyby, které by snižor'aly úroveň práce.

využifelnost
Prácc podává souhrnné in1brmace o problenatice vss. Autoika si da]a námahu'

pro své vlastní pochopení. Zpracovat infonnace ze1méla z'c zahraničních zdrojů
o neurofyziologických aspektech VSS..jejich členění' taky přehledy .iednotlivých viscerálních
vzorců. které se dle mnoha autoru 1iší' Získanó informace předkládá ve r'e]mi piehledné, čtivé
a vysoce odbomé fotnč ucelenél'ro textu o vSS. která zasahLÚe do praktické ro\in) \ ícelo
kMuistikamj z literatury.

Veimi pozitivně hodnotím. kromě jiného, i samostatnost autorky při zpracol ani prácc.
její otevřený pohled. komunikativnost a piipravenost při konzultacích' která nasvčdčuje
o zájmu studentky a jejímu širokému v1r1edu do problematiky' 1ímh]c tato práce splňuje
všechny svoje cíle.

Záýěf
Práce splňuje, až přerTšuje požadavky kladené na tento druh práce'

pťoti jí doporučuji k obhajobě.

Doplňuiící otázky k obhajobě:
1') S pr'ojekci viscerálního r'zorce kterého orgánu se nejčastěji potkává fyzioterapeut

vc své praxi?
2') Jsou u někteďch viscerálních vzorců výrazné kontroverzní nliory autoru?
]') Liší se názoly českých a zahraničních autolů na problematiku VSS? KdyŽ ano'
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