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Iéčbě dysartrie po cévní mozkové příhodě

Bakalářská práce.1e vypracována v rozsahu 67 stran textu, je uveden referenČnÍSeznam citací,4
obrázky v přÍloze Je rozčleněna do B hlavních kapitol. Práce má téměř výhradně reŠerŠní charakter.
Prvníčást je věnována anatomii hlavy a krku, v dalŠÍch kapitolách se pak autorka velmi povrchově
zaměřuje na ontogeneziafyziologiitvorby řečia polykání. Následně rozděluje cévnÍ mozkové příhody
dle etiologie jejich vzniku a popisuje moŽné typy dysartrií vznikajícíjejich následkem. Zmiňuje
diferenciální diagnostiku jednotlivých typů dysartrií, popisuje testovací metody. okrajově se zmiňuje o
moŽných poruchách polykánívzniklých na podkladě cévnÍ příhody mozkové. DalŠí rozsáhlejŠíČást
věnuje vlivu dysartrie na psychiku pacienta. V závěrečných kapitolách představuje moŽné rehabilitační
přístupy v terapii poruch v orofaciálnÍ oblasti, podrobněji představuje R.C. Moralese a jeho koncept
orofaciální RegulaČnÍ Terapie' obecněji pak myofunkČní terapii Anity M. Kitte|. Zmiňu je význam
neuroplasticity V kazuistice představuje svou 1 týdenní práci s pacientkou po CMP, stanovení
krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu. V průběhu celé práce jezdŮrazňována vhodnost
spolupráce mezi logopedem a fyzioterapeutem.

Název prácez větŠíČásti odpovídá uváděnému textu. Práce s literaturou je na dobré Úrovni, aČkoli
uváděnÍ některých faktů se v textu jevíjako zbytečně zavádějící' oceňuji, Že autorka pracovala s velmi
vysokým mnoŽstvým literálních zdrojů. Po grafické stránce je práce velmi kvalitnězpracována'
Naopak práce má výrazné nedostatky v interpunkcia vyskytujÍse v níČasté překlepy. V textu je i

něko|ik faktických chyb (např. uváděná slabost svalů jazyka a hrdla při paréze n Vll., umístění
piriformních recesŮ a epiglotrckých valekuldo laryngu, test 3F není standardizovaným testem, jak
autorka uvádí. ) Práce celkově odpovídá poŽadavkům na bakalářskou práci.

Závěr'' Práci doporučuji k obhajobě

otázky pro obhajobu PovaŽovala byste za vhodné zařazení výuky komplexní práce s posturou
pacienta do studia pro logopedy?
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