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Práce se sestává jak z části teoretické, tak z vlastních praktických poznatků získaných jednak

při studiu chorobopisů pacientů se sledovanou diagnózou (pacienti byli hospitalizováni v minulých
dvou letech na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol), jednak vlastní zkušeností s rehabilitací

3 dětských pacientů na tomtéž pracovišti.

Práce má 81 stran a 2 přílohy, 33 citačních zdrojů - z toho 21 publikovaných v posledních 5 letech,

20 zahraničních. Celkem 12 obrázkŮ, z nichž 9, které dokumentují postup zlepšení obrn lícního nervu

u autorkou rehabilitovaných pacientů, je z vlastního archivu autorky. Dále práce obsahuje 6 tabulek
a 3 grafy, z čehož se 3 tabulky a všechny grafy přímo vztahují k praktické části práce'

Teoretická část je v rozsahu 26 stran. Je zde rozebrána anatomie a fyziologie lícního nervu, navazuje

kapitola zabývající se patofyziologií a další část mapující epidemiologická data s ohledem na etiologii
onemocnění. Jako podklad pro další praktickou část navazuje cílené vyšetření parézy lícního nervu

včetně svalového testu a House-Brackmannovy stupnice' Poslední z teoretických kapitol se týká
přehledu léčebných metod od hluboké historie a po recentní světové poznatky.

Praktická část se skládá, jak bylo výše uvedeno, ze dvou částí. V první se autorka zabývala
podrobným rozborem 15 kazuistik již dříve hospítalizovaných pacientů' Klíčové poznatky z anamnézy,

neurologického vyšetření, laboratorních výsledků pacientů i podstatné údaje o terapii
a fyzioterapeutickém hodnocení výsledného stavu shrnula do přehledných tabulek a výsledky
komentovala V textu. Vzhledem k malému počtu pacientů nemělo smysl nálezy statisticky zpracovávat,
avšak i tak byla některá data zajímavá - např. přisátí klíštěte udávalo jen 5 pacientů, přitom borreliová
etiologie onemocnění byla nalezena u 10 pacientů. Na druhou stranu byla borrelie potvrzena jako

etiologické agens ,,jen" u 9 pacientů z 15 - dle dřívějších nepublikovaných studií prováděných na naší

klinice byla borreliová etiologie potvrzována u 80-90% pacientů s periferní parézou lícního nervu.

Další 3 velmi podrobně rozpracované kazuistiky s akcentem na aplikované fyzioterapeutické
postupy včetně výsledků 3x opakovaného svalového testu mimického svalstva a vlastnífotografickou
dokumentací ukazují na schopnost autorky samostatně pracovat, uplatnit zkušenosti nabyté při studiu
i poznatky získané teoretickým studiem vztahujícím se k vybranému tématu.

K práci nemám závažnějších připomínek, snad jen v obsahu mohla být praktická část z důvodu
snadnější orientace čtenáře rozčleněna do více kapitol.

Práce má komplexní ucelený charakter a v závěru podává náměty k dalším navazujícím studiím.
oceňuji zejména schopnost autorky rychle se orientovat ve zvoleném tématu, velmi pečlivou

práci při sběru dat i schopnost samostatné prezentace výsledků ať již formou textu, obrazovou
dokumentací či vhodně zvolenými gratY, přehledně graficky dokumentujícími zlepšování pacientů.
ocenit musím i velmi Iaskav'ý, empptický přístup k dětským pacientům při zručné aplikaci
fyzioterapeutických metod.
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