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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Zpracovaná problematika je bezpochyby aktuální vzhledem k tomu, že rehabilitace, resp. fyzioterapie hraje u
tohoto onemocnění, kde není známa kauzální terapie, velmi významnou roli. Nejen medicína, ale i rehabilitace se
snaží nalézt nové a efektivní diagnosticko-terapeutické postupy, které by zlepšily úroveň života takto postižených
lidí. Autorka shrnuje nejnovější poznatky a uvádí závěry, které z nich vyplývají pro práci fyzioterapeuta.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka pracovala samostatně a s velkým zaujetím pro dané téma, pravděpodobně zejména v důsledku vlastní
praktické zkušenosti s touto problematikou. Odpovídajícím způsobem využívala možnosti konzultace. Její vhled
do zvolené problematiky je dostatečně široký i hluboký, využila 33 literárních zdrojů, z toho je 21 zahraničních.
Lze shrnout, že autorka prokázala velmi dobrou schopnost zorientovat se ve zvolené problematice.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíl práce formuluje autorka jasně, vychází přitom z poznatků o etiopatogenezi různých forem svalové dystrofie.
Charakterizuje různé formy svalové dystrofie, uvádí dosavadní poznatky o symptomatické terapii včetně
rehabilitační léčby a fyzioterapie a odpovídá na otázku položenou v úvodu práce. Je celkem evidentní, že tato
práce přispěla jak k prohloubení teoretických znalostí autorky v této oblasti, tak jí přinesla i praktické poznatky,
které bude moci využít ve své práci s takto postiženými pacienty.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Formální zpracování práce má lehké nedostatky v oblasti stylistické, které v některých případech negativně
ovlivňují logiku řečeného. Grafická úprava a zpracování přílohy mají výbornou úroveň. Publikační norma byla
dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Pokuste se formulovat tyto věty tak, aby bylo více zřejmé, co jste chtěla říci
Protože většina forem pletencové svalové dystrofie je způsobena defektem
strukturálních proteinů (dystrofin asociovaných proteinů), je i terapeutický přístup podobný,
jako je u Duchenneovy/Beckerovy formy svalové dystrofie. Nepodařilo se mi tedy najít
odlišný přístup k pacientům s pletencovou formou svalové dystrofie. Důvodem, proč jsem si
kladla otázku (zda existuje rozdíl v přístupu fyzioterapeutické intervence) byla existence
forem, jejichž defekt nebyl spojen s dystrofin asociovanými proteiny. Důvodem může být i to,
že tato onemocnění jsou velmi vzácná a je tedy těžké tuto teorii potvrdit nebo vyvrátit.

Otázky k
obhajobě:

Dalším problémem je i včasná a přesná diagnóza .
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