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Obsah práce 

Ve své práci se diplomantka zabývá problematikou ortopedických operací a 

související rehabilitační péče u dětí s dětskou mozkovou obrnou. 
V praktické části nabízí kazuistiku desetiletého chlapce s hemiparetickou formou DMO, 

který podstoupil operaci prodloužení Achillovy šlachy a flexorů kolenního kloubu a 

uvolnění plantární aponeurózy. Autorka práce sledovala tohoto dětského pacienta téměř 

rok od listopadu 2011 do října 2012 a zaměřila se především na období v předoperační 

rehabilitační péče, pooperační rehabilitační péče a zhodnocení případu v časovém 

odstupu. 

  

Připomínky k práci: 

1) Teoretická část obsahuje přehledně uspořádané kvalitní informace z relevantních 

a recentních zdrojů. Bohužel často jsou zde použity věty krkolomné s nevhodnou 

větnou skladbou. Zde několik příkladů: 

- „Operační výkony u dětí s dětskou mozkovou obrnou nejsou nic výjimečného, ale 

v podstatě se jedná o hodně.“ (s. 12) 

- „… pro děti s DMO je rehabilitace téměř životní součástí.“ (s. 12) 

- „Získaná hemiparéza cévního původu vyžaduje specifickou diagnostiku, tak léčbu 

na rozdíl od kongenitální.“ (s. 20) 

- „Pro pacienty s DMO zůstává téměř vždy léčba rehabilitační a neurologická, …“ 

(s. 24) 

2) Pro centrální koordinační poruchu používá autorka někdy zkratku CPR (např. na 

straně 15 nebo v seznamu zkratek), jindy však CKP (vysvětlivka na straně 16).  

3) Citace „v posledních 5 letech“ je použita nevhodně. Správně mělo být uvedeno „v 

letech 2005-2009“. (s. 26) 

4) S. 32 - Kapitola Pooperační léčba zahrnuje témata sádrování a použití ortéz, ale 

dále se rehabilitační léčbou (tedy hlavním tématem práce) nezabývá. Na to, že si 

autorka v úvodu práce stěžuje, že odborné články význam rehabilitace pro 

úspěšnost ortopedických operací uznávají, ale rehabilitační přístup nepředkládají 

(„Rozhodla jsem se tedy zmapovat fyzioterapeutický přístup v praxi.“ – s. – 12), 

se jí s daným úkolem nepodařilo příliš vypořádat.  

5) S. 33 – Výzkumné otázky svojí formulací (např. „Je rehabilitace před 

ortopedickým zákrokem důležitým prvkem léčby?“ či „ Je výběr operačního 

přístupu rozhodující pro následnou rehabilitaci?“) naznačují, že bude otázka 

obecněji zodpovězena, k čemuž ale pochopitelně na základě jedné kazuistiky 

nemůže dojít. Výzkumné otázky také téměř neodpovídají definovanému 

výzkumnému problému ("Rodiče jsou zmateni a nevědí, zda nechat své dítě 

operovat či nikoliv. Zajímalo mě, co a kdo pomůže rodičům se rozhodnout, a jaké 

faktory ovlivňují průběh léčebného procesu.“) 



6) S. 67 – Odpověď na otázku 11 je dvoubarevná, i když oba rodiče odpovídali 

stejně. 

 
Otázky k obhajobě  

1) Autorka zvolila metody kvalitativního výzkumu, k němuž sama uvádí definici, 

že „během výzkumu se vyvíjejí výzkumník, účastníci i výzkumná situace a 

vzniká mezi nimi interakce“. Právě z toho důvodu jsem během čtení práce 

velmi postrádala nějaké přiblížení, jaká byla role „výzkumníka“ v celém 

šetření. Teprve na posledních řádcích práce se dozvídáme, že autorka je 

fyzioterapeutka. Chybí však údaje, zda v daných zařízeních byla na praxi či 

zaměstnána, nebo zda tam byla pouze v rámci výzkumu. Jestli terapii sama 

vedla, zda jí byla přítomna či zda o ní pouze referuje na základě dokumentace 

(stejně jako např. referuje o operaci). Prosím tedy o upřesnění okolností 

výzkumu. 

2) V teoretické části je zmíněno, že u dětí s DMO jsou nejčastěji využívány 

metody Vojty, Bobatha, Petöho a Tardieua. V praktické části je ale popsáno 

využití Vojtovy metody a řady dalších fyzioterapeutických postupů (PNF, 

senzomotorická stimulace, balanční cvičení, techniky měkkých tkání, 

posturální korekce, polohování aj.). Jedná se tedy o přístupy u DMO 

„netradiční“? Proč jim nebyla věnována pozornost v teoretické části práce? 

 

Hodnocení: 

Diplomová práce Renaty Šmídové se zabývá zajímavou problematikou provázanosti 

pohybové a chirurgické léčby u dětí s dětskou mozkovou obrnou.  

V teoretické části diplomantka prokázala schopnost shromáždit a uspořádat zajímavé 

informace z české i zahraniční literatury. 

Praktická část nabízí zajímavý pohled na kazuistiku jednoho dětského pacienta, u 

něhož proces operace a rehabilitační léčby byl korunován úspěchem a vedl 

k výraznému zlepšení celkového stavu. Náročnost výzkumu spočívala v tom, že 

sledování probíhalo v průběhu téměř rok ve třech různých městech (ve dvou 

léčebných zařízeních v Janských Lázních a v Praze a v bytě klienta v Humpolci).  

Přes výše uvedené formální i obsahové nedostatky se domnívám, že autorka splnila 

požadavky kladené na diplomovou práci a tímto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, 10.1.2013                               PhDr. Jitka Vařeková, PhD. 


