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Předložená  závěrečná bakalářská práce  na téma „KAZUISTIKA 
FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA S DIAGNÓZOU STIFF 
PERSON SYNDROM“ je zpracována na 76 stranách textu, za použití 28
citovaných zdrojů a doplněna osmi přílohami.

Práce je systematicky členěna do šesti kapitol, přičemž zahrnuje 2 oddíly – část 
obecnou a část speciální. Členění je plně v souladu s požadavky, které jsou na 
závěrečné bakalářské práce kladeny.

V teoretické části se autorka zabývá obecnou kineziologií bederní páteře, pánve 
a dolních končetin, dále se věnuje základním principům nervového přenosu 
v CNS a detailněji zpracovává tématiku stiff person syndromu – od etiologie a 
patogeneze, přes diagnostiku až k možnostem terapie, kde hlavní důraz klade na 
možnosti léčby rehabilitační. Teoretická část je zpracována kvalitně, za využití 
odpovídajícího počtu literárních zdrojů, rovněž tak obrázky a tabulky jsou 
vhodným doplněním této pasáže.

V části speciální je podaná kazuistika pacienta se základní diagnózou stiff 
person syndrom, se kterým studentka během devíti terapeutických jednotek 
pracovala, přičemž provedla vstupní vyšetření, navrhla terapeutický program, 
který realizovala v praxi a následně provedla vyhodnocení efektu terapie. 
Zpracování této části dokazuje, že studentka je schopna provést základní 
kineziologickou analýzu, na základě této stanovit a aplikovat odpovídající 
terapeutický program, včetně závěrečného vyhodnocení efektu terapie. Speciální 
část je vhodně doplněna přílohovým materiálem, který blíže dokresluje základní 
problém pacienta a také demonstruje některé postupy, které studentka při terapii 
aplikovala.



Bakalářská práce je zpracována dobře a mám k ní pouze tyto drobné 
připomínky, vesměs formálního charakteru:
- s.28: jsou uvedeny základní stereotypy dle Jandy a mezi těmito je řazen 
stereotyp dýchání, tento stereotyp mezi 6 základních stereotypů dle Jandy 
nepatří; je však správné, že studentka stereotyp dýchání vyšetřila, ale neměl být 
začleněn v uvedené skupině;
- s.29: je uvedeno vyšetření pohyblivosti páteře, vzhledem k velkým obtížím 
pacienta spojených se stojem by možná bylo vhodnější použít modifikované 
vyšetření v sedu;
- v některých pasážích práce je odlišné řádkování, především v kapitolách 
popisu terapeutických postupů, je však možné že to byl záměr autorky??
- u obrázků v přílohách by bylo vhodné uvést, že jsou z archivu autorky 
(domnívám se, že tomu tak bylo), pokud by byly pořízeny z dokumentace 
pacienta, tato skutečnost by měla být rovněž uvedena.

Závěr:
Předložená závěrečná bakalářská práce Terezy Panochové splňuje požadavky, 
které jsou na práce tohoto charakteru kladeny. Studentka prokázala schopnost 
pracovat s literárními zdroji a tyto ve formě teoretických podkladů zpracovat. 
Dále dokázala uplatnit znalosti a dovednosti získané studiem v praxi, což
dokazuje dobře vypracovanou kazuistikou u pacienta s diagnózou, která patří 
k poměrně vzácným diagnózám a v neposlední řadě k diagnózám, se kterými se 
fyzioterapeutů ne často setkáváme v praxi. 
Doporučuji komisi pro SZZK předloženou práci přijmout k obhajobě a navrhuji 
hodnocení dle průběhu obhajoby s tím, že mé hodnocení je stupněm výborně.

Dotaz pro obhajobu:
Pohovořte o prognóze pacienta se kterým jste pracovala a o významu 
fyzioterapie do budoucna u tohoto pacienta.

v Praze 17.4. 2015

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