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Dip]omol'á prácc se zabývá vlivem endokrinních poruch, konkrétně hypolunkce štitné
Žlázy' na neuroIluskulární aparát.

Hlavnírl inlpulzerl' kteď vedl ke vzniku této práce byla rrryšler <a. Že dlouhodobě
Debo výl'azně zrněněná úroveir honnonů štítnó žlázy by mě]a ov]ivňovat vcškcró tkáně
v organismu' tedy i tkáň svalovou a nen,ovou, které jsou fokusenr práce f)zioterapeuta' Ale
jak,.jak nnoho, jak zá\'aŽnč? ProtoŽe odpovědi nebyly zjevné, musel se autor' práce věnovat
IeŠerši na toto téma- co sc týčc nenové tkánč' moh1i jsrne si dovolit.již v začátku práce
vyslovit hypotézu, Že nervová vlákna tcnčí' mérlě chráněná, budou nóst náslcdky včtší neŽ
v]ákra silnější, podobrrě jako .je tomu napl'iklad u diabctických pacientťl' Pak bychom
očekáva]i problérny t)pu dyzestezií, parestezií, poruch vnímání tepla a chladu, případně
obtíŽe v autononnín systómu' Tento předpoklad autol ověřoval na pacientech se sníŽenou
l'unkci štitné žláz1 v praktickó části.
Jedná se tedy o téma nové, přírosné a aktuá]ni vzhledem k četnosti poruch štítné ŽláZy,
zejména h1potyreóz, v populaci-

v ránrci 70 stran čistého textu jsou vyčlenény dva h]ar'ní oddíly- První.jc část obccná a
rešcršní' kdc autol zmiňÚe zák]adní anatomii a íyziologii štítné Žlázy, dále se věnrrje stavu
h}potyr'eóZy a shmujc po7natky o vli\,'Ll h)?ot}ŤeóZy ůa Deuřolt1uskulámí apaťát. Dřuhá je
část pl.aktická, kterou tvoií experiment měřcní kožní citlivosti vtcmickó modalitě u 15
pacientů s h)'poqaeózolr a slovDání se skupinou norern' Člsf pnktická měla za cíl
kvantitativním méřením ozilrlmit,7da při hypotyreóze dochází k postižení tenkých neÍvo\'ých
vlákcn. konkétně vláken vec]oucíclr terrnické óití'

Práce je členěna do Jogických celků a kapitol' 14 stťan je věnováno arratonii a íýziologii
štítné Žlázy. l5 stlan sta\'u hypotyťcózy, 13 stran sbmuje akfuálni poznatky o vlivu
t1roideálniclr horrnonů na neuromuskulárni aparát, 2J stlan jc věllováno výzkrrrrrrr tcrmického
čiti, na 5 str-anách plobilrá diskuze'

Relěrerrční seznanr obsahujc 60 položck, tónrěř z polovjny cizojazyčných' Citace odpovidají
požadovfu1ým krilériím.

Autor při práci prokázal vclkou dávku san]ostatĎosti při konunikaci s pracovniky dalších
oddčlcní FNM Neurologické kliniky, lrrterr'rí k1iniky, při vyšctioválri norcm i pacicntťl i při



dohledár'áni teoletických poznatkť! o zkoumanénr tématu' Pozitivnč nrusim hodnotit jcbo
pečlivost a poclivost jak v mčřeni, tak v prezentaci výsledků. Drobným negati\'em pečli\'osti
jc sr]ad aŽ přilišoá podÍobnost v nčktcrých pasáŽích, čas jin'r r'ěnovaný pak chyběl při
dokoočováni prácc. Psallí dip]ornové pťácc jc úkolc jak intelektuálnim' tak o]ganizačnim,
časová organizacc by potřcbovala mimě 7lcpšit.

Grafická írroveir práce je \'ýbomá' text je doplnén mnoŽstvínr ZajimaYých obúzků a schén'iat.
grafy plezentující výsledky nrěření .jsou přehledné' ]azykový styl .je čtivý' odpovídaiící
diplomové práci' s nralým nuožslvím lbr'rrrálrríclr clryb'

Autor v pláci splnil poŽadavky kladené na dip]oino\'ou pÍáci. Ačko]i sc dostal do nelelrké
situace' kdy výsledky praktické části DepÍokazuji jednoznačně hlavní hypotézrr, vdiskuzi
zvládl sro\'nat své výslcdky a použitou nctodiku s obdobnou stLrdií a obhájit svůj postllp.
Navíc zajímavě poukázal na problematiku latemlity, na as}.netrii v čiti úa P a L končctinách.
Při čteni textu i podle přístupu autora při pláci bylo zřejmé zaujctí pro dané téma a snaha
přcnést a začlel]it pozoatky z.jiného oboru do šiÍší fyziotcraPcutické vzdělanosti'

PIáci doporučuji k obhajobě'

K práci mám týo otázky:
1) VyŽaduje pacient s hypotyreózou speciální přístup Íýziotetapcuta'l V čcm?
2) Jaké jsou hlavni klinické projci'y myopatic vznjklé při h),potyreóze?



dohledáVáni teoretických poznllků o zkollnlaném tématu. Pozitiv!ě musin) hodnolit jelro

Pečlivost a PoctiVost jak v měření' tak v prezentaci výslcdků. Drobným Degativem Pečlivosti
je snad až přilišná podrobnost v některých pasáŽich. čas jim včnovaný pak chyběl při
dokončovini práce. Psani diplomové práce je Írkolem jak intelckt(láLnim, tak organizačninl,
časová organizace by potřebo\,aia mímě zlepšit.

Crafická íLroveň práce je výbomá' textje dopiněn mnoŽstvín zajímavých obrázků a schénrat'
grafy prezentujíci výsledky měření jsou přehledné. Jazykový styl je čtivý" odpovidajici
diplomové práci, s ma|ým množstvim folmálních chyb.

Auto. vpnici splnil požadavky klarlené na dip|omovoLr práci. Ačkoli se dostal do nelehké
situace' kdy vi'sledky praktické části neplokazuji jednoznačně hIavni Lrypotézu' v diskuzi
zvládl síovnat sVé výsledky a použitou metodiku s obdobnou sludií a obhájit svůj poslup'
Navíc zajínravě poukázal na pÍob]ematiku laterality, na asymelÍii V čití na P a L končetinách.
Při čtenítextu i po(lle přistupú autora při pfáci bylo zřejnré zaÚeti pro dané tóma a sDaha
přenéSt a začlenit poznalky z jiného oboru do širší lyzioteÍapeutické vzdělanosti'

Práci doporučuji k obhajobě'

K práci mám týo otázky:
1) VyŽaduje pacient s hypot),Ícózou speciilní příst p fyzioleraPeuta? V čem?
2) Jakéjsou hlavni klinické pťojevy myopalie vzniklé přihllotyreóZe?
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