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průměrná

nadprůměrná

Shrnout problematiku spasticity, zejména z pohledu patofyziologických mechanismů a klinických projevů. Zmapování lékařských a fyzioterapeutických 

postupů určených ke snížení spasticity. To vše za pomoci provedené literární rešerše.

129

153

Literární rešerše byla zpracována v dostatečném rozsahu pro vypracování předložené diplomové 

práce a byla  tak adekvátním podkladem pro vypracování kapitoly "Výsledky a Diskuze" 

literární rešerše.

stupeň hodnocení

● odpovídající zvolené problematice v oboru fyzioterapie

4. Využitelnost výsledků práce v praxi fyzioterapeuta:

Předložená diplomová práce má 129 stran textu. Po formální stránce je práce velmi kvalitní, je psána dobrou češtinou a celkově se dobře čte. Citace 

odpovídají platným normám a principům. 

Práce je logicky členěna do následujících kapitol: úvod, cíle práce,metody a postup řešení,teoretická východiska,fyzioterapeutické postupy ovlivňující 

spasticitu,rešerše.  Další kapitoly jsou: diskuse a závěr.                                         

Přínos této práce spatřuji,  tak jako autorka,  zejména v oblasti praktického využití. Diplomová práce může být podkladem či inspirací pro další studie v 

oblasti neurologie. Studentka sama cítí potřebu provádět dlouhodobé studie účinku fyzioterapeutické intervence na spasticitu a sledovat efekt terapie. Cíl 

práce byl splněn v plném znění. Jedinou připomínkou oponenta k této práci je poměrně malý rozsah kapitoly diskuse.                                                                                      

Otázky k obhajobě: Na straně 39 správně  uvádíte, že v rámci léze centrálního motoneuronu dochází k rozvoji individuálních komplikací ve smyslu bolesti. 

Objasněte prosím souvislost mezi spasticitou a mezi výskytem bolestí u pacienta.

výborně

podpis

● Práce je přehledná.
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