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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: splněn neúplně   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Onemocnění, které si zvolila disertantka jako téma svojí 
bakalářské práce - Tourettův syndrom - představuje zajímavou nosologickou jednotku na 
pomezí neurologie a psychiatrie  současně zasahující do psychosociální oblasti.Recentní 
poznatky o porušených funkcích v CNS (při dysfunkčních změnách především v corpus 
striatum a s ním kooperujících oblastí) projevujících se určitými typy hyperkinetóz s 
vedoucími symptomy ve formě tiků, jsou prezentovány v práci stručnou, přehlednou a 
výstižnou formou.Vzhledem k tomu, že značná část pacientů s touto chorobou vykazuje 
určité procento obsedantně kompulzivních symptomů (OCD) bylo by však vhodné uvést 
nejen přehled tiků, ale i přehlednou informaci o možnostech diferenciální diagnostiky s typy 
ODC.Totéž by si možná zasloužila pro hlubší zamyšlení nad projevy onemocnění navenek i 
krátká kapitola z neurologického pohledu o hyperkinetických syndromech při poruchách 
hybnosti u chorob extrapyramidového systému a mozečku, kam patří mimo tiků např. třes, 
dyskineze, chorea, atetóza a dystonie.Vzhledem ke studijnímu profilu školy bych také uvítal 
více informací  o možnostech komplexního léčení onemocnění  nejen farmaky, ale i 
možnostmi kognitivně behaviorální terapie (KBT) nebo jejich kombinací.    
 
 
Dotazy a připomínky: V poslední době se uvažuje o původu, případně spouštění tiků vlivem 
streptokokových onemocnění.Platí to nejen pro Tourettův syndrom, ale i pro další nutkavá 
jednání a jiné typy změn chování.Máte nějakou představu o patologických změnách v CNS 
svědčících  pro podporu této hypotézy.? 



V kognitivně behaviorálnímu přístupu k léčení poruch vyšší nervové činnosti se používají 
především v psychologických poradnách i metody biofeebacku, které se osvědčily např. při 
poruchách učení, pozornosti, soustředění, zvládání stresu etc.Myslíte si, že účast na těchto 
sezeních se může uplatnit i při  lepším zvládání projevů syndromu? 
 
Připomínka: 
pro pořádání dalších prací bych doporučil šetřit s indexy citací,které se v krátké stati opakují 
téměř po odstavci z jediného zdroje.Ten je navíc pod seznamem literatury vícekrát zařazen 
v identickém znění.Viz str.12-14 a položky literatury č.8-10 (Bazální ganglia - Čihák 
R.:Anatomie 3,Grada,2004) 
 
 
    
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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