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Předložená práce pojednává o vlivu vodního prostředí a moŽnosti využiti toho vlilu s terapeutickým
efektem na pacienty se spinální lézi. Témaje zvoleno aktuálně, s jasnýn zaměÍenim, a zpracoyáno je velice
pečlivě.

Práce je popisovaná na 59 stranách, referenční seznam ěítá 8 stran s odkazy na literární, intemetové
zdtoje, záznamy z konferencí i dva videozáznatrty v celkovém počtu 84 odkazů, práceje doplněná 10 přílo-
hami na 2I stranáchpráce obsahující jakobrazky, gÍafy i obrazovou dokumentaci k cvičební jednotce. Práce
je kompozičně rešeršní s kasuistikou.

Stavba práce
Tématické rozděleni práce čítá úvod' 2 teoretické kapitoly, metodiku, diskuzi a závěr.
První kapitola uvádí čtenáře do spinální problematiky - autorka stručně podává nejnovější informace

o etiologii, klasifikaci míšních Iézí, jejlch prognóze' stádiích i klinických obrazech. Nejvíce rozepsaný je
oddíl 1 .6 Zdravotní důsledky a komplikace, kde popisuje jednotlivé systémy lidského těla s patofyziologií
ovlivněnou spinální lézi,ll většiny z nich je popsán také rehabilitační přístup.

Velice pozitivně hodnotím poznámky pod čarou, které autorka používá k dovysvětlení, očekávala
bych ale, že jejich umístění bude na straně odkazů k poznámce (viz. str. 15, 16). Samostatný oddíl tvoří téma
rehabilitace. Poslední oddíl 1.8 pojednává o problematice sedu paraplegiků, jak z hlediska kompenzačních
strategií, tak ale i z hlediska hodnocení sedu na vozíku.

V druhé kapitole se autorka věnuje specifikům vodního prostředí, velice vhodně má zase rozebráni
účinky hydrostatického tlaku a vztlaku na jednotlivé systéme v lidském těle. oddíl 2.3 se věnuje hydrokine-
zioterupIl (HKT)' jejím jednotlivým terapiím, které se použivaji v Centru Paraple. Práce je doplněná v po-
doddílu 2.3.8 o popis terapeutické jednotky, která je z ěásti i obrazově zdokumentovaná v příloze č. 10.

Metodika próce je prezentací kreativity studentlE - rozhoďla se použít k zhodnocení efektu dvoutý-
denní HKT u spindlního pacienta modffikaci vyšetření dle Gauthiera ( Gauthier et al.,2013) ( str. 32).

Vyšetření je zaměřeno na schopnost stability v sedu na vozíku prezentovanou mímou moŽností r,y-
chýlení pacienta v 8 směrech se zhodnocením před a po terapii. Pododdílem téhle kapitoly je velice dobře
zpracovaná kasuistika jednoho pacienta, která poukazuje na efekt HKT jednak na stabilitu sedu na vozíku,
jako i na zvýšení RoM v obou RKL., více v P s obrazem vymizení bolestí téhle oblasti a synkinézv ni.
V rámci stability sedu chybí zmirtka o vyšetření propulze u jízdy na vozíku - autorka popisuje schopnost
propulze na vozíku u svého pacienta v kasuistice.

Diskuze je vedená více v tónu souhrnu poznatků z práce, chýí tady komparace s jinými studiemi,
nebo diskuze naď technikami využitími v HKT v ČR av za|tan\čí, nebo pouze v Centru Paraple a v jiných
rehabilitačn ích zaŤízeních ČR.

V přílohách velice pozitivně hodnotím obráaky týkaJící se cvičební jednotky, ale i r,yšetření ASIA
a SCIM, taky vyšetření v oblasti ramenního kloubu.

Citace a práce s literaturou
Referenční Seznam je velice přehledně rozdělen na intemetové a jiné zdroje odkazů. Citace z 70 oÁ

jsou mladší 5 let od vydání, co značí aktivní práci studentky, přibližně 70oÁ odkazů je od zahraničních auto-
ru., tenhle počet referencí převyšuje Vysoce požadavky kladené na BP, DP.



odkazy v textu jsou identické s odkazy v reťerencím seznamu' seznam je vývořen dle nové citační
norÍny. Autorka v textu nepoužívá přímé citace, pokud byly použité, není to označené v textu.

Formální náležitosti
Název práce nepostihuje nosnou část práce, kdy práce celkově spíš poukazuje na efekty HKT se za-

měřením na ovlivnění dominantně sedu na vozíku a pohybu na vozíku. Autorka si, přesto, dobře koncipova-
la hlavní a dilči cíl práce, které se ji podařilo splnit.

Grafická stránka práce má par chyb. Mezi číslem kapitoly a jejím názvem se NEPISE tečka.
V úpravě textu se vyskýují často spojky a pŤedložky na konci řádku. Drobnou chybou je i změna v řádko-
vání - abstrakt v anglickém jazyce, poděkování, goniometrické vyšetření ( str. 57, 60.), aj., formátování pís-
ma - v pododdílech 1.6.4 a I.6.5 je o písmo s velikostí 1'3. V obsahu nesouhlasí číslo stránky referenčního
seznamu ( str. 70 - v textu str. 71). Seznam zl<ratekje přehlednější zďadit nazačátkupráce, pro čtenríře je
přehlednější a lépe dohledatelný. Příloha 10 chybí zl<ratka čísla- Příloha č . ]0.

Využitelnost práce
Autorka svou práci přináší vhled do pouŽívání HKT jako přídavné procedury v rámci terapie u paci-

entů se spinální |ézy. Podává informace, s jakými technikami se lze setkat na pracovištích Spinálních jedno-
tek či rehabilitačních ústavů. Práce shmuje osobní zkušenost z vyšetření pacienta. obohacením práce je mo-
difikace testování dle Gauthiera v Metodice práce. Formální chyby výrazně nesniŽují úroveň práce, pouka-
zuji pouze na rychlej š í zpracov áni pr áce.

Závěr
Autorka při zpracování své bakalářské práce projevila svou samostatnost, velkou aktivitu a snahu

o zajištění materiálů, oteťenost do spolupráce a schopnost pracovat s odbomou literaturou.
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, hodnotím ji jako přínosnou a zajíma-

vou, doporučuji ji k obhajobě.

Doplňující otáz|<y k obhajobě:
1) Kter;inn pacientům se spinální 1ézí (kromě standardně kontraindikovaných pacientů) by autor-
ka nedoporučovala hydrokinezioterapii?
2) Jakou mírou se dle autorky podílela HKT na zlepšení aktivní a pasivní hybnosti RKL.
a zejména na snížení bolestí v oblasti ramen u sledovaného pacienta?
3) Jak moc se dá test dle Gauthierapoužit k hodnoceni změn propulze pÍi jízdě na vozíku?
4) Na kolik ve skutečnosti se dá vyšetření dle Gauthier modifikovat, aby mělo výpovědní hod-
notu po aplikaci do praxe?
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