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Předložená  diplomová práce  na téma „Využití fyzioterapeutických postupů 
k ovlivnění spasticity“ je zpracována na 129 stranách textu, za použití 153 
citovaných zdrojů.

Autorka si klade za hlavní cíl práce zhodnotit efekt fyzioterapeutických postupů 
k ovlivnění spasticity, a to za pomoci provedené literární rešerše.

Téma, které si studentka zvolila je aktuální, její řešení pro oblast fyzioterapie 
jsou velmi přínosná. Lze říci, že z pohledu fyzioterapie nebyla daná 
problematika doposud v České republice řešena. 

Autorka v diplomové práci využívá klasického, systematického členění do osmi  
kapitol. Po kapitole „Úvod“ následují kapitoly „Cíle práce a řešené otázky“, dále 
potom kapitoly „Metody a postup řešení“, „Teoretická východiska“ – zde  jsou 
velmi dobře za využití dostatečného množství literárních pramenů zpracovaná 
témata spasticity z obecného pohledu, fyziologické řízení pohybu, spasticita 
jako projev neuroplasticity a v neposlední řadě nástroje k hodnocení spasticity. 
Teoretická část práce je zpracována kvalitně, jak rozsah tak obsah je vyhovující 
vzhledem ke zpracovávanému tématu a cílům, které si autorka pro práci 
stanovila.

V kapitole 5 se autorka věnuje fyzioterapeutickým postupům, kterými je možné 
spasticitu ovlibnit – rovněž tato kapitola je zpracovaná velmi kvalitně.

Stěžejní pro práci je kapitola |6, která představuje vlastní rešerši – zde autorka 
prokázala velmi dobrou schopnost pracovat a postupovat dle stanovených 
metodologických postupů a předkládá kvalitní výsledky.

Kapitola 7, i když zahrnuje pouze pět stran, je kvalitní diskusí, zabývající se 
úvahami nad stěžejními výsledky práce.



K formální stránce práce nemám žádných připomínek, rovněž tak ke spolupráci 
s diplomantkou. Mohu pouze konstatovat, že studentka odvedla velmi dobrou 
práci, která vyústila v předložení výsledků velmi přínosných pro praxi 
fyzioterapeuta, ale i pro oblast celé rehabilitace.

Dotaz k obhajobě: 
Který z testů spasticity považujete pro výkon činnosti fyzioterapeura za 
nejvhodnější k využití v praxi.

Závěr:
Předložená diplomová práce plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové 
práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci 
Bc. Anny Kociánové k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně

v Praze 20.9. 2014

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
        katedra fyzioterapie UK FTVS
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