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Problemati ka Rhabdomyo!ýzy

Autor si sám vybral rešeršní práci v poměrně komplikovaném tématu extrémního poškození

svalových buněk, indukovaného v některých případech také tělesnou zátéží.

Po obsahové i formulačnístránce vznikala práce velmi komplikovaně. Autor začal příliš

zeširoka - rešerši provedl zcela samostatně a skutečně důkladně - a zejména zpočátku nebyl

schopen vytvořit jasnou strukturu práce. Referenčnísezam má 95 položek, převážně

relevantních, včetně recentního písemnictví. Některé myšlenky z prostudovaného

písemnictvínebyl z počátku autor schopen adekvátně naformulovat. Po řadě korektivních

konzultací nakonec vznikla práce, která zadaný cíl alespoň zčásti splnila. ,,Cílem bylo

zmapovat a uceteně sjednotit na podkladě celosvětových publikací, charakteristiku a

etiopatogenezi rhabdomyolýzy s jejími následky a komplikacemi.".

Finálnípráce má rozsah 9]. stran včetně příloh. Po gramatické igrafické stránce je napsána

přijatelně. Formulačně je napsána zdaleka ne optimálně, ale nakonec většinou srozumitelně.

Jsou ale ivýjimky, např. na straně 65 v kapitole Prevence akutního renálního selháníje

uvedena nesrozumitelná věta, která navíc s renálním selháním má málo společného: ,,Bylo

odhaleno, že kmenové buňky kostnídřeně mesenchymálního původu dokážívyvolat

makrofágy, kteřízprostředkovávajíochranu ostatních kmenových buněk v ostatních

orgánech s možností infekčního napadení.".

Po úvodních kapitolách o anatomii a fyziologii svalu se autor věnuje i subcelulární

úrovni - jmenovitě transmembránovým transportům _ str. 18 - 19. Ale pro tuto úroveň

regulacíby potřeboval podstatně větší kapitolu a práci by tím neúměrně zvětšil.

Etiologie rhabdomyolýzy je rozebrána na 13 stranách a přinášíkvalitnía ucelený přehled.

Naproti tomu některé kapitoly o léčbě rhabdomyolýzy pokládám z pohledu znalostí bakaláře

fyzioterapie za neúměrně rozsáhlé.

V diskusi a v závěru autor shrnuje syntetickým způsobem předcházejícíkapitoly a je schopen

podat i některé návrhy na fyzioterapiijako součást komplexní léčby stavů s rhabdomyolýzou.

K práci mám otázku. Jak si vysvětlujete snadnějšívznik rhabdomyolýzy po excentrické

kontrakci u netrénovaného, nezdatného jedince?

Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a navrhujiji hodnotit při adekvátníobhajobě

známkou dobře'
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