
Posudek vedoucího práce

Posluchačka 2. ročníku následného magisterského studia, oboru fyzioterapie,

Renata Šmídová, zpracovala diplomovou práci na téma „Rehabilitace dítěte 

s mozkovou obrnou v předoperačním a pooperačním období.“

Diplomová práce je zpracována na 81 stranách a má běžné metodologické členění 

kapitol. Autorka při tvorbě práce vycházela z 57 literárních zdrojů, z nichž řada je 

zahraničních. 

Renata Šmídová se rozhodla pro výše zmíněné téma v zimním semestru školního 

roku 2011/2012. Byla vedena zájmem především o rehabilitační práci s dětmi, které 

by se ráda věnovala po úspěšném ukončení vysokoškolského studia. Již během 

studia fyzioterapie se setkávala s dětskými pacienty u nichž byla diagnostikována 

DMO. Někteří z nich byli operováni, aby se zlepšila jejich pohybová funkce 

nepříznivě ovlivňovaná spasticitou. Setkala se však i s pooperačními stavy pacientů, 

jimž operace nebyla mnoho platná. Tato skutečnost ji motivovala k výběru pacienta, 

kterého sledovala v předoperačním i pooperačním období. Zajímalo ji proč některé 

operace jsou úspěšné, jiné nikoliv, jaká rozhodování lékařů probíhají než přistoupí 

k určitému typu operačnímu zákroku a jakou funkci může a musí sehrát fyzioterapeut 

v rámci odborníků spolupodílejících se na léčebném programu pacienta.

A tak začala se zájmem studovat literaturu a nastudované teorie porovnávat 

s léčebnou praxí dětských pacientů s DMO. O tom, výše uvedeném, pojednává její 

diplomová práce.

Připomínky:

V předloženém textu najdeme řadu drobných chyb, které byly vytvořeny při 

závěrečném přepisu práce. Např. záměny písmen ve slovech (s. 19, 27, 28, 40,

48…), chybějící tečky za větami např. na s. 25. 

Dotazy:

1. Po stávajících zkušenostech s rehabilitačními postupy před a po operaci, které 

jste v průběhu tvorby diplomové práce mohla shlédnout při léčení pacientů 



s DMO, máte pocit, že jste schopná vytvořit samostatně nosné individuální 

rehabilitační programy v podobných situacích?

2. Když porovnáváte jednotlivá rehabilitační pracoviště, s nimiž jste 

spolupracovala, v jaké podstatné kvalitě se podle Vás liší? Jaká případná 

vylepšení byste doporučila?

Závěr:

Diplomantka Renata Šmídová zpracovala samostatně téma na velmi dobré úrovni. 

Zvoleným tématem se mnoho pro svoji budoucí fyzioterapeutickou praxi naučila. To 

pokládám za podstatné. Čtenáři předkládá informace o nichž se domnívá, že jsou 

důležité pro pochopení četných problémů spjatých s rehabilitační péčí dětí s DMO, 

spjatých s jejich lepší kvalitou života. Práce podle mých zkušeností odpovídá 

požadavkům, které jsou na ni kladeny studijním a zkušebním řádem UK FTVS 

v Praze a proto ji doporučuji k obhajobě.

Doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.

V Praze, 17. ledna 2013




