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• kazuistika 
  - Bylo by vhodné podrobněji vyšetřit chůzi (chybí popis délky kroků, rytmu chůze, baze…).
  - Zápis goniometrie levého zápěstí neodpovídá stavu pacienta (str. 33, 61): aktivní pohyb S 90-0-10, spasticita
    flexorů zápěstí st.3 Ashworthovy škály, svalový test dorzální flexe zápěstí stupeň 1.
  - goniometrie pravého hlezenního kloubu - aktivní pohyb je větší, než pasivní: Sa 10-0-40, Sp 40-0-10 (str.33,61)
  - Vyšetření spastických svalů je nedostatečné, studentka hodnotí pouze flexory a extenzory, na horní končetině    
    vynechala pohyby předloktí, u prstů testuje jen MCP klouby.
  - Byly použity neadekvátní vyšetřovací metody. Svalový test nemá u centrálních paréz žádnou výpovědní hodnotu. 
    Místo vyšetření úchopů dle Nováka by bylo vhodné využít nějaký funkční test pro celou horní končetinu. V případě 
    centrální parézy by mělo být vyšetření zaměřeno více účelově. Testujícího zajímá nejen izolované nastavení 
    akra pro jednotlivý úchop, ale také motorika celé horní končetiny, tzn. zda je pacient schopný daný úchop jako  
    celek realizovat (reaching, příprava úchopu, manipulace, uvolnění úchopu). Z toho důvodu je vhodnější např. 
    Frenchayský test paže.
• Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
  - Uvádíte, že nelze očekávat zlepšení funkcí levostranných končetin, protože pacient prodělal cévní mozkovou 
    příhodu již před rokem. (str.70) Proč si to myslíte? A proč jste se tedy pokoušela v terapii zlepšit tyto funkce,
    když podle Vašeho názoru nelze očekávat změny?
  - Jako jeden z cílů v krátkodobém terapeutickém plánu jste uvedla reflexní inhibici spastických svalů. Jaké znáte 
    metodiky, které navodí tuto inhibici? 
  - Při vyšetření spasticity jste využívala modifikovanou Ashwothovu škálu. Znáte nějakou jinou škálu pro hodnocení 
    spasticity?
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