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Cílem práce je shrnutí teoretických poznatků o Guillain-Barré syndromu a vypracování kazuistiky pacienta s 
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1. Rozsah:  
* stran textu 79
* literárních pramenů (cizojazyčných) 28 (15 cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy 19 tabulek, 2 obrázky a 5 příloh
 

2. Náročnost tématu na:
nadprůměrn

é průměrné
podprůměrn

é
* teoretické znalosti X   
* vstupní údaje a jejich zpracování  X  
* použité metody  X  

stupeň hodnocení

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující
nevyhovujíc

í
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost diplomanta při zpracování 
tématu  X   
logická stavba práce   X  
práce s literaturou včetně citací X    

adekvátnost použitých metod  X   
úprava práce (text, grafy, tabulky)   X  
stylistická úroveň   X  

4. Využitelnost výsledků práce v praxi:
nadprůměrn

á průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Téma náročné na teoretické znalosti, v praxi málo frekventovaná diagnóza, vysoký podíl zahraniční 
literatury v rešeršní části byly dobrým předpokladem pro vnik zajímavé a přínosné kazuistiky, na druhou 
stranu je zde znát spěch při dokončování, řada překlepů, chyby dokonce i v nadpisech a tabulkách a 
nemálo hrubých jazykových chyb, což celou práci bohužel sráží. 
Otázky: 1. Při vyšetření chůze uvádíte flekční postavení v kolenním kloubu l.dx. a nedostatečnou extenzi v 
kyčelním kloubu ve fázi odrazu vpravo. Mohl by za tím být zkrat m. iliopsoas? (tento sval v práci netestujete 
ani dále neléčíte) 2. V pěkně zpracované části o fyzikální terapii u neuropatií uvádíte u čtyřkomorové 
galvanizace dobu aplikace 30-60min (poměrně velký rozptyl), znamená to, že si může terapeut vybrat, nebo
existuje pro faktor času ještě nějaké další doporučení, jak při aplikaci přesně postupovat? 3. V terapii jste 
postupoval dle dvou modelů - buďto více analytickými cviky, nebo použitím komplexního přístupu PNF, byl v 
efektu terapie při srovnání těchto dvou přístupů nějaký rozdíl, uveďte výhody/nevýhody obou.
6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE



7. Navržený klasifikační stupeň 2-3 (dle průběhu obhajoby)
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