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Popis práce
Autorka předkládá práci, které cílem bylo "získat praktické zkušenosti nad rámec praktické

vyuky a zhodnotit efektivitu v současnosti pouŽívaných metod - dle možnosti i podle úspěšnosti
fyzioterapie u různých etiologií onemocnění''.

Práce je teoreticko - praktická, obsahuje 3 kasuistiky pacientů' se kteými autorka sama
pracovala. Práce je popisovaná na 63 stranách, obsahuje dále 4 strany referenčního seznamu, také
seznam obrázků a grafu a 3 strany příloh.

Stavba práce
Teoretická část je rozvržená do 5 krátkých kapitol, kteró stručně a velmi výstižně popisují

anatomii a fyziologii n. facialis a mimických svalů, hodnocení leze periferního nervu, epideňiologii
periferní paÉzy n. facialis, obsah vyšetření pacienta s tímto postižením, jako i v neposlední řadě
možnosti rehabilitačních postupů. Jediné, co postrádám v teoretické části je specifikace etiologie,
či obrazu parézy n. facialis u dětí narozdíl od dospělých pacientů. Nesouhlasím se zaŤazeiim
transkutánní elektrické stimulace do pododdí|u5.2.3 Alternativní léčba. Proč si autorka myslí, že
tenhle druh terapie je alternativní?

Kapitola 6 je praktickou částí práce. Pododdíl 6.I zaýímá na 9 stranách tabulka, která
zahrnuje informace o 15 pacientech s periférní parézou n' facialis hospitalizovaných na Klinice
dětské neurologie ve FN Motol. Tabulka je nepřehledná pro její uspořádání, těžko s|e z ní extrahují
důležité informace v souvislostech a pro porovnání jednotlivých pacientů navzájem. Její umístění v
hlavní částí práce je pro mně nelogické. Kladně proto hodnotím kÍátké zhodnoceni ieto rozsiíhle
tabulky autorkou. Postrádám tady ale např. porovnání věku pacientů a rychlosti progrese
v zlepšování stavu, výsledky rehabilitace v závislosti na délce hospitalizace, nebo
na medikamentózní terapii, časnost výskytu pravo' či levostranné parézy, atd..

Pododdíl 6.2 obsahuje tři kasuistiky pacientů, u kterých se autorka účastnila vyšetření
a terapie. Velice kladně hodnotím pečlivě Zpracovanou anamnézu a vyšetření pacientů. V popisu
terapie autorka možná až zb3rtečně podrobně popisuje aktivaci jednotlivých mimických 

_svalů'

Postup v časné fúzi terapie (str. 51) je na podkladě tloporučení vlustního terapeuta u dotyčného
pacienta anebo je uýsledkem nějaké rešerše? Jak dlouhé je to období? V rrímci výstupního výšetření
autorka doporučuje pacientovi pokračování v domácí terapii. V jakém časovém intervalu,frekvenci
a intenzitě by tato terapie měla probíhat? Jak moc Se autorka terapii těchto pacientů věnovala
sama?

2. a 3. kazuistika obsahují komparativní obránky pacientů, coŽ je vhodným doplněním
kazuistického zpracovávéni dat. Všechny tři kasuistiky jsou také doplněny o tabulky
zaznamenávajÍcí vysledky provedených svalových testů. Ve výstupném vyšetřeníuZpacientka (str.
60) autorka popisuje ' že byla použita stimulace motorických bodů. Jakou tecinikou to iylo
provdděno?



Nejvíce vytek mám k zhodnocení efektivity použitych terapeutických postupů. Tahle
část práce dle mého názotu nevypovídá vůbec o ničem, kromě toho, že pacienti s périferní parézou
n. facialis Se po nespecificky dlouhó době mají tendenci v nějakém rozsahu - přísně indiviáuálně -
zlepšit. V popisu 1. grafu autorka hodnotí nejvýraznější zlepšení m. mentalis ze st. 0 na st. 4 dle ST.
Není i tohle sval, který patří do skupiny samostatně těžce aktivovatelných svalů?

Co vlastně autorka chtěla zhodnotit v rtÍmci efektivity? Účinnost techniky sestry Keny,
stimulace, účinnost medikamentů, rychlost zlepšení? V diskuzi se autorka odvo1ává ná těžko,'
kvantifikovatelnost hodnocení efektivity jednotliqých metod, ale když si to dala za cil ptáce, mohla
se zaměřit na porovnání tří reálných pacientů v rychlosti zlepšení, kdyŽ by je vyšetřila u ,t.;.ré- čur.
terapie hospitalizace a pak v ambulantní terapii. Autorka zastdvd ,izrr, že je lttižin aota
rehabilitační intervence (str. 72). Které výsletlky ji neveďou k tomuto zdvěru?

Diskuze se dotýká jak medikametúózni, tak rehabilitační terapie či elektroakupunktury -
druhá j menovaná avšak není konfrontována žádnýmpublikovaným výzkumem.

Citace a práce s literaturou
Jelikož se autorka pokouší analyzovat poznatky jak domácích, tak i zahraničních autoru

věnujících se řešené problematice, čerpá ze světových i domácích periodik a pracuje i s odbornými
neperiodiky. Pracuje s novými informacemi- 2l3 zdrojů jsou ve lrek,' do s let ód jejich ,yiání,
rovněŽ 2l3 z&oj:ů jsou cizojazyční. Kladně hodnotím používání přímých citací v textů. V refeienční
seznamu autorka používá citace neuceleně v standardním i harvardském stylu.

Formální náležitosti
Autorka předložila práci, která po formální stránce splňuje požadavky na bakalářské práce

kladené. Práce obsahuje všechny formální náležitosti. GraÍická strrínka prácěje na úrovni, čl|nění
práce je přehledné a uspořádané, neshledala jsem závažné stylistické nedostatky.

Mezi nedostatky práce z hlediska úprav textu patří vzhled stánky, káy je pro tenhle druh
práce doporučeno mít okraje na obou stranách ve stejném odsazení. rřealožký a spojky se nají
vyskýovat na konci řádku.

Využitelnost
Práce poskyuje výstižní přehled týkajíci se periferní parézy n. facialis v teoretické části

práce. Praktická část práce obsahuje tabulku o hospitalizoiar'ýci pacientech a 3 zpracované
kasuistiky. Zhodnocení efektivity rehabilitačních postupů se- autórce nepovedlo bosáhnout
pro nesprávně uchopenou metodiku hodnocení.

Cíl práce se tedy autorce podařilo splnit částečně povze v případě, Že touto prací získala
praktické zkušenosti nad rámec praktické výuku.

Doplňující otázky k obhajobě: jsou vyznačeny kurzívou v textu.

Závěr
Práci hodnotím dobře' autorka splnila požadavky kladené na tento druh práce, práci

doporučuji k obhajobě.
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