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Hodnocení práce:
Na 53 stranách práce se autorka zabývápředevšírn'přehledem poznatků' které aždosud byly
v této oblasti soustředěny' od t. 1552, kdy byla poprvé fantomová bolest popsána, se, až do
dnešních dnů, nepodařilo přesně a podrobně definovat její etiologii. Dokonce se nedá ani
vyčíslit počet teorií' které v průběhu posledních dvou století vznikly. Autorka hned v obecné
části definuj e tŤi zák|adní senzitivní fenomeny, které je potřeba rozlišovat. JestliŽe se

fantomové pocity po amputaci končetiny vyskytují téměř u všech postižených' pak
skutečnými fantomovými bolestmi trpí podle různých odhadů kolem 50-]0% amputovaných'
Kolik j edin c,i z této skupiny má ale i další formu pocitů, tzv . pahý|ovou bolest |ze jen těŽko
prokázat. V práci není zmíněna ještě další forma bolestí, tzv. kausalgie, které jsou v některých
sděieních prezerrtovány jako bolesti, které vznikly přetětím nervu ostrým předmětem s velkou
kinetickou energií. Tyto bolesti jsou popisovány jako velice irťienzlvní, ale po čase a některé
terapii se mírní' nebo mizí. Je uveden souhrn všech úrovní výše nervové soustavy od místa
přetětí periferního nervu' přes oblast míchy a jejích drah, až po nejvyšší etáže mozku. Je
zmíněna i úloha tělesného schematu. Další teorie (např. Melzack a jiní) jen poukazují na celou
řadu dosud neobjasněných funkcí a aktivit nervové soustavy. V tomto století publikované
práce algeziologů o neuropatické bolesti, ale stále nejsou schopny tento fenomén objasnit.
V další části práce jsou zmíněny typy amputací. Komplikací po operaci je celá Ťada, ty se ale,
kromě fantomové bolesti, dají medicínskými prostředky zpravidla odstranit. U pravé
fantomové bolesti se aŽ dosud nedaří její úplná eliminace. Je celá řada preventivních opatření,

které jsou v práci zminěny, ale ani tyto nejsou vždy a za všech okolností úspěšné'
V současnosti je v popředí zájmufyzioterapíe se všemi postupy' které byly dŤíve nazývány
cvičením v představě . Z fyzlkální léčby autorka preferuje transkutání elektroneurostimulaci,
působení pulzního magnetického pole nebo i akupunkturu. Postupy tzv. mirror therapy a

virtuální reality navazuji na j|ž zmíněnou metodu cvičení v představě. Autorka vyšetřovala
dva amputované jedince v produktivním věku a použila dotaznik pro neuropatickou bolest' Jí
zvolené postupy měly částečný efekt. Yždy, při práci tohoto druhu je důležité určení' zdali se
jedná o skutečnou bolest a nebo jen fantomový pocit.
Ke studiu problému autorka už1la72 pramenů recentní literatury a v diskuzi srovnávala
poznatky jednotlivých autorů.
Po stránce formální nebyly shledány žádné chyby. Práce je doplněna II obrázky.

Závěrem lze konstatovat, Že se autorka seznámila s problematikou tohoto složitého fenomenu,
pochopila jeho úskalí a obtížnost a podrobně ve svém textu o tom referuje. Seznámila se

s metodou výzkumné práce.
oponent doporučuj e obhaj obu.
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