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Studentka na 117 stranách včetně abstraktu, seznamu použité literatury, pěti příloh a obsahu 

zpracovává téma cévní mozkové příhody. V obecné části (23 stran textu) charakterizuje 

onemocnění, klinický obraz a následnou komplexní rehabilitační léčbu. Ve speciální části (79 

stran textu) podrobně popisuje kazuistiku pacientky s ischemickou cévní mozkovou příhodou, 

s níž denně pracovala během své měsíční souvislé odborné praxe na lůžkovém rehabilitačním 

oddělení. 

V obecné části studentka správně podává základní informace o příčinách vzniku 

ischemických a hemoragických cévních mozkových příhod, o typickém klinickém obraze při 

postižení jednotlivých povodí mozkových tepen a o následné rehabilitaci.  

Kapitola 2.2 Epidemiologie a etiologie však pojednává pouze o epidemiologii a rizikových 

faktorech, etiologii se věnuje až kap. 2.4 Ischemická cévní mozková příhoda. V této kapitole 

bych uvítala vhodnější rozčlenění na podkapitolu 2.4.1 věnovanou ischemii v karotickém 

povodí a na podkapitolu 2.4.2 pojednávající o ischemii v povodí vertebrobazilárním. 

Postrádám také vysvětlení pojmu „alternující hemiparéza“. 

Na obrázku č. 2 ilustrujícím Wernickovo-Mannovo držení paretických končetin vidíme 

postiženou HK v supinaci se zápěstím v nulovém postavení, což však pro toto držení není 

typické. 

V kapitole 2.8 a 2.10.2 studentka blíže představuje tři studie zabývající se hudební a 

pohybovou terapií v souvislosti s aktivací motorické kůry mozku a rozvojem spasticity u 

pacientů po CMP. Nabízí se otázka, je-li žádoucí konkrétně zmiňovat tři statě, když na 

jakékoliv dílčí téma týkající se cévní mozkové příhody byly napsány stovky článků. 

V kap. 2.9 Skórovací systémy a testování v neurorehabilitaci studentka v překladu zaměňuje 

Scandinavian Stroke Scale s Kodaňskou škálou stavů po náhlých mozkových příhodách. 

V kontextu fyzioterapie prováděné na rehabilitační klinice by také bylo vhodnější místo 

Brussels Coma Grades a Glasgow Coma Scale zmínit National Institutes of Health Stroke 

Scale (NIHSS), což je pokud vím jediná škála, která se v našem prostředí u pacientů s CMP 

používá. 

V kapitole 2.12 Fyzikální terapie studentka sice správně uvádí indikace k fyzikální terapii, ale 

v rámci mechanoterapie opomíjí vakuumkompresní terapii, která se při některých zmíněných 



indikacích využívá. Navíc ve speciální části v jednotlivých denních terapiích chybí záznam o 

fyzikální terapii. 

V tabulce č. 11 studentka uvádí mezi pyramidovými jevy zánikovými horních končetin 

zkoušku podle Barrého, která je však popsána pouze na končetinách dolních. 

V kapitole 3.5 mezi cíli terapie opakovaně figuruje Vojtova metoda, která však představuje 

prostředek k dosažení stanoveného cíle, nikoliv cíl sama o sobě. 

Důležitá kapitola 3.7 Efekt terapie je zpracována pečlivě, s patrným osobním vkladem a 

přemýšlením nad problematikou, s přehledným porovnáním parametrů vyšetřovaných při 

vstupním a výstupním kineziologickém rozboru.  

Za závažný prohřešek však považuji skutečnost, že zdroje č. [2], [24] a [36] jsou uvedeny 

pouze v seznamu literatury, ale v textu se neobjevují. V práci se dále setkáváme s velkým 

počtem překlepů, chybějící či přebývající interpunkcí, vyskytuje se také jedna hrubá chyba 

(str. 18), několik neúplných vět a neobratných formulací. Téměř na každé stránce obecné části 

vždy alespoň jedna věta začíná malým písmenem. 

 

Závěr: přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě s navrženým stupněm hodnocení 

dobře. 

 

Otázky:  

1) V kapitole 2.7. uvádíte, že k poklesu postiženého ramene přispívá zejména oslabení m. 

serratus anterior. Pro udržení správného postavení hlavice v jamce glenohumerálního 

skloubení je však klíčový jiný sval. Jaký? 

2) V kapitole 2.9 pojednáváte o skórovacích systémech a testování v neurorehabilitaci. 

Existuje podle vašeho názoru nějaký rozdíl mezi neurorehabilitací a fyzioterapií, nebo 

tyto pojmy pokládáte za synonyma? 

3) Při vstupním kineziologickém rozboru pacientky jste vyšetřila blokády v určitých 

segmentech na akru LHK. Z jakého důvodu jste při terapii prováděla nespecifické 

mobilizace? 
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