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PředloŽená bakalářská práce je zaměřená na moŽnosti 1rydrokinezioterapie

r'r spinálních pacientů. I(romě obecného popisu rrríŠrrího poranění a výčtu zdravotních

komplikací je více zaměÍená na problematiku sedu paraplegikťr' Dále pojednává

o vlastnostecl"r vodnílro prostř'edí, iel'ro ťlčinku na organiSmLlS a terapeutickén"r vyuŽití'

Práce shrnu.je danou problematiku formou rešerše a kazuistiky celkem na 101

stranách, ztohoie 60 stran textu a 21 strarr tvoří přílolry. Práce obsahuje 34 obrázků'

V reťerenčním seznamu ie 69 citací literárnícl'r zdrojů, dále jsou citované internetové

zdroje a záznamy z konferencí' Většina citovar'rých prací není starší deseti let. .Ie zde

však jistá nejedr-rotnost v uváděrrí literárníclr zcirojťr. Některé obsalrují mezinárodní

číslo publikace, u některýclr naopak tento údai chybí. opakovaně jsem nalezl

v odkazu V textll nebo v Seznamu literatury záměnu pořadí autorťl nebo zkomoleninlt

jmen, což znesnadňuje orientaci.

Práce je člerrěrra r'ra tři lrlavní části s ne zcela vhodně zvolenými názvy, a Ío

problematika spinálnícl-r pacientťr, specifické vlastnosti vodr'rílro prostředí a metodika

práce.

V první části autorka popisuje kromě obecrré cl'rarakteristiky míšníchlrézí také moŽné

komplikace . Zde by se jistě stačilo zanrěřit na ty, které nějakýrrr způsobem souvisejí

s nosným tématem. Po krátkénr pojednárrí o rehabilitaci se dále autorka zarněřuje na

problerrratiku stability sedu paraplegiků, její hodnocení a nroŽnosti ovlivnění. Tato

část je zpracována velmi pěkně, snad jen se slovem plarrtograf se autorka nezŽiIa,

pouŽívá různé variace.

Druhá část s názvenr specifické vlastnosti vodního prostředí obsahuje popis

fyzikálních veličin a clá|e fyziologické reakce organismu a metody hydrokinezio-

terapie, které lze jen těŽko zaÍaditpod sotrhrnný název kapitoly. Metody jsou nicméně

popsány srozumitelně včetně popisu teraper-rtické jednotky, jak je nastavena v Centrrt

Paraple, kde probíhala i praktická část práce. Terapie je veln'ri pěkně zdokumentována

obrázky.



Třetí kapitola je nazvána metoclika práce, ale jeclná se o praktickou část- která

popisuje konkrétního klienta na pobytovém programu v Centru Paraple' Na rozdílu ve

vstupním a výstupním hodnocení je demonstrován efekt fyzioterapie včetně

hydrokinezioterapie, a to především na stabilitu sedu'

V diskuzi autorka rozebírá výhody a nevýhocly terapie Ve vodě a správně

poznamenává, Že z výsledků vyšetření sledovaného klienta v komplexním programu

Ize těŽko odlišit, jak dalece byla která forma prováděné terapie efektivní'

Celkově je práce zptacovaná clobře a podává dostatečný přehled o této problematice'

Dovolím si však autorce vytknout větší množství překlepů, coŽ by se jistě při

pečlivější kontrole dalo zredukovat. Práce splňtrje poŽadavky na bakalářskou práci

a doporrrčuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka:2

Doplňující oÍáz|<y:

1) Výstupně není u sledovanélro klienta zaznamenáno hodnocení spasticity.

Pozorovali.jste rozdíl proti vstupnímu vyšetření?

2) Měla hydrokinezioterapie bezprostřední vliv na spasticitu a jak dlouho tento

vliv případně přetrvával?

3) Provádí se nebo se plánuje provádět T-slrirt test k hodnocení stability sedu

v Centru Paraple standardně?
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