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Bakalářská práce obsahuje 37 stran vlastního textu, 3 přílohy' V referenčním seznamu autorka

uvádí 36 zdrojů, z toho 14 cizojazyčných, obsaŽeny jsou recentní i starší práce. Sedm zdrojů

je starších 15]et, coŽvzhledem k velkému rozvoji poznatků o této problematice v posledním

iesetiletí nepovaŽuji zaideáIní. Styl a grafická podoba práce jsou přiměřené' překlepy a jiné

drobné chyby ojedinělé.

Teoretická část
Teoretická část obsahuje 15 stran. Část popisující historii, etiologii, patogenezi, epidemiologii

a k1inický obraz roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS) je přehledně strukturovaná a přináší

ucelený pohled na danou problematiku. Podkapitola ,,Farmako1ogická léčba" postrádá některé

základni léky pouŽívané u RS a není jasné zjaké literatury studentka čerpala - je uveden

pouze jeden'oáku, u posledního odstavce. Podkapitola ,,Fyzioterapie" není příliš přehledná a

vzhledem k zaměření studentky by mohla být obsáhlejší.

Praktická část
Do studie bylo zahrnuto 9 dobrovolníků z RS centra, kteří byli dvakrát po sobě vyšetřeni

vybranými i2 testy. V druhém měření probíhaly pollze ty testy, jejlchž hodnocení závisi na

úsudkuterapeuta. Testovací set byl Sestaven PhDr. I(ami1or-r Řasovou za účelem ''vývoření a

validace jednotné baterie testů'" Statistické zptacováni zahrnuje grafy pro porovnání hodnot

měření dvěma terapeuty, intraclass correlation coeff,rcient (podobnost dat mezi oběma

terapeuty) a vnitřní konzistenci testů, které obsahuje i srovnání se studií PhDr. Řasové.

Výzkum má rozšiřovat diplomovou práci Mgr. Markové (FTVS,2013), jsou však pouŽity

ste.iné testy a niŽší počet probandů neŽ původní práce.

Diskuze
V diskuzi autorka srovnává a diskutuje své výsledky s výsledky měření PhDr. Řasové (2012)

a Mgr. Markové (201'3) a s literaturou, především zahraniční'

Závěr: Přes uvedené výhrady autorka prokázala schopnost samostatné vědecké práce.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

otázky pro obhajobu:
Jak Vaše práce rozšířila diplomovou práci Mgr' Markové (2013)?

Jaký vidíte význam v zaÍazeni testu kolenního zámku do setu vyšetření pro pacienty s RS?
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