
Posudek oponenta diplomové rrráce:

Autol'pláce:

Názcv práce:

'l'yp práce:

Rozsah práce:

Vcdoucipťáce:
Oponent:

Bc. Tcreza Hlaváčková

VLIv HLUBoKÉ MAsÁŽI' NA PosTURÁl,Ní sT^BILITti
PAcIEN'IŮ sE SPINoCERr]BELÁRNÍ ATAxri

pilotní studie

48 stlan tcxtu, 9 stran příloh, 47 citaci Z toho 23 cizojr,rzyčných'
2 vcbové zdrde
Mgr. Maria]1a Stehlíková
\4gr. Zcleněk Čech

Posouzcní věcného obsahu:

Diplomantka si jako svůj cíl v)l!čila ověřit možný vliv hluboké nasážc chodidla na
pos1ulální stabilitu pacierrtů se spinoccrcbe1árni ataxií (SCA). Ténla práce je vhodně vybrfuo
vzl'rledem k laklu' Že lóčcbná rehabilitace je zatÍn hlar'nírn dostupným pťostřcdkem ke
zlepšení kvaljty života pacientů s touto skupinou chorob. vzhledem k ne\'elké pre\'ale ci
tčchto poruch nebývá řešení dané prob]ematiky rur1inně zar'cdené. Práce tedy múŽe přispčt k
větŠí infotmovanosti l]7ioterapeutů o klirrickém obla7c' způsobech vyšetřetí a možnostech
o\'li\'nění spinoccťcbelárni ataxie'

v tcoretické části práce dip1omantka slozullitelně a stručně \'ys\'ě|]LÚe danou
problematiku, kd1'Ž uvádi mcchanisnry řizeií postulá]ní stability, sezniunuje se znánlýnrit)'py'
spiíocerebelámi ataxii. jejich diagnostikou a lóčbou' Neopomíná ani vliv kvality nrěkkých
tkáni nohy na kva]itu afeťcncc, ikdyŽ neuvádí jaké zněny \' kvalitě měkkých tkání mohou
aferenci a lím i postudl'li stabilitu měnit' osobně bych v teoretické části uvítal i pojcdnáni o

předpok]ádaném vlivu hluboké n'rasáže chodidla na struktury á lunkce jeho nlěkkých tkáni a

možném ov]ivnčni aference. Takto z pÍácc ncní zřejmá ťLvaha, iakým konkrélnim
mecl]anismem by mě]a hluboká n]asáž chodidla zlepŠo\at alercnci a.icií zplacováni na terénu

slcdovaného onemocnění. lJťčitó rozšiřeni b) dle n1ého soudu zaslouŽila i kapito]a o
posturogla]'ickénr vyšctřerri. Do prob]ematik} nezasvčccnénu čtená]'i try např' ncnuselo být
zřejmé' jaký rozdíl pro řízení postulálni stabiIity představLlje posturogÍafické vyšetření stoje

na pcvné vs' pěnové podloŽce, coŽ diplon'rantka nevysvětluje ani v diskrrsi výsledků. ve
kterých se tento r'o7dil ukazujejako podstatný.

V kapitole 2.l'.1 ''Solnatosenzorická funkce nohy v iízeni posturálni stability" dip1omarltka
cituje rrěkoiik stud1i ověřujicích lůzné podněty působicí na piosku a jejich vlir' na poSturálni
stabiljtu. V použité lirmě by se tyto údajc lópc hoc1ilo rrvádět v kapitolc diskuse'

Praktická část obsahuje \4astní pilotni studii na7. pacientech s SCA' Tento počet je pro
ťlčcly pilotni studie postačujici. .Icdná se navíc Zřejmě o pr'\'ní studii. která posltzovala l'liv
hluboké masáŽe chodidla na posturálni stabi]itu pacientťl s touto skupirrou chorob' Vzhledem
k nízké pťevalcnci SCA lze clrápal i určitou ncvyváŽenost soubořLl \'e snlyslu rcZdílného t}pu
diagnózy. doby llvání obtíŽí. věku a pohlavi' Metodika vyšetřcni a vyšetřovaci protokol.]sou
adekvátní sledovanó problematice' Z kapitoly 4'2 ''Mctody nrěření'' však ncni 'iasné. zda mezi
dr'uhou dvojici nrěření (r,jirrý den) také prctrčhla apLikace h]rtboké masáže chodidel. Toto 1ze

vyčíst aŽ z výsledků' Pro hodnocelí byly stanoveny 2 rrulové a 2 ncnulové h'v_polézy. Druhá z
nich poněkud mate uváděním cxistcnce dvoll vyšetřovaných skupin, příčemž 1estována byla
pouze jedna sedm1člcnná skupina pacientťL avšak jednou s rrrasáží a podrrrhé (v.iiný den) bez
aplikacc tohoto podnětU' Pro hlubši posouzcIrí r'livu lrluboké masážc chodidla na pos1uťální



stabilitu by také d]c ného názoru bylo vl'roclné lbr'nrulovat nenrrlové hypotózy konlcétněji ve

smyslu |.tnkcc se "zlepší/zhorší" a nikoli jen "znlční se''' Z výs1edkťt též není Zce1a zřejmó,
které hodnoty z obou dní měření (s nasáŽi a bez) byly porovnávány' Ke statistickému
zpracování dat, výběru statistických metod a testování definovaných hypotéz ncmám
piipomínky.

Posouzení teclmického provedení a úpraw textu:

Práce je psaná srozumilelnýn a čti\'ým jazyken bez grarrratických clr,vb. občas se v práci
vysk)'tuií přek]epy' opakujicí se. nebo dokonce chybějící slova. Po l_ormá]ni stránce práce

přehledná. členčná do jednotli!'1ich kapito]' podle ktcrých se dá v práci logicky orientovat.
Pomér lcorc'ij\ť 1 fIďllck( čJ.li iš plo|olčl'i'

celkově konstatuii' Že byiy naplnčny oíle práce tak' jak byly diplomantkou v)t}čeny'
Doporučuji přiieti práce k obhaiobě'

Na diplomanlku nrám následující dotaz:

. Jak si v-vsl'ětlujete fakt vyplývajicí z výs1edků práce. kdy se po bluboké masáŽi

chodidel změnily posturogratické paúlnetť-v stoje pouze v situaci se zavřerrýnra očina
na pěnové podloŽcc, jejíŽ v}iv sniŽujc výZnan sonatosenzorioké alěrence z oblasti
nohou a zvyšuje význirn vestibulárnílro apin'átu?
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