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Popis práce
Předložená práce ze věnuje problematice fantomových bolestí (FB) u pacientů po amputacích

s možností ýztoterupeutického ovlivnění. Téma práce je aktuální, zpracováni práce pečlivé
a přehledné.

Práce je rešeršně - praktická, obsahuje 2 kasuistiky pacientů, se kterými autorka sama placo-
vala. Práce je popisovanána 53 stranách' obsahuje dále 8 stran referenčního Seznamu, také seznam
obrázka a grafu a2 strany obrazových příloh.

Stavba práce
Práce je rozdělené na přehledovou část a část speciální, která v sobě zakrnýe i metodiku

aplikovanou na pacienty v kasuistikách.
První kapitola podává velice dobře zpracovaný přehled teorií vzniku fantómových bolestí jak

ve změnách centrálních i periferních mechanismů podílejících se na jejich vnímání. Krátký pododdíl
1'.2.4 nezapomíná ani na vliv psychických faktorů ve vzniku FB.

Další teoretické pododdíly se věnují problematice amputací z hlediska typických indikací, ty-
pů ale i možných komplikací. Pododdíl I'4 rozebírá moŽností léčby FB farmakologické i nefarmako-
logické, která je pak dále dělená na invazivní a neinvazivní. Fyzioterapeutické moŽnosti, standardně
využívané u amputovaných pacientů, jsou zmíněny jak v téhle částí práce - v poddílu I.4.3.3 .

Autorka tak plynule navázala na moderni fyzioterapeutické přístupy, které jsou umístěné hned ná-
sledně v testu, ale již v speciální částí, kapitola2.

Autorka se zaměřila v speciální částí na tři nejefektivnější přístupy z fyzioterapie u pacientťr
s amputací. Kdo to tvrdí? Jsou tady zaŤazeny Mirror therapy, u které je popsán princip využiti v tera-
pii, virtuální realita a stimulace TENS proudy. Všechny tři pododdíly se dotýkají toho, jak se dané
techniky v rámci fyzioterapie u amputovaných pacientů dají využít' a pokud ano, jakým způsobem či
mechanismem.

Třetí kapitola obsahuje cíle práce s ohledem na ýzkumně - rešeršní charakter práce, který se
autorce povedlo moc hezky zakomponovat do ptáce a splnit ho.

Poslední pododdíl kapitoly 4 - 4.3 zhodnocují obě kasuistiky. Autorce se povedlo stručně po-
stihnout hlavní částí kineziologického rozboru hodnocení bolestí, které pacienty obtěžovaly ajejich
vývoj po 6 týdenní terapii. V kasuistikách se nachází pár drobných chyb *např. kdyŽ autorka udává
svalovou sílu plnou nebo sníŽenou - co to znamenó, dle čeho je to hodnoceno? Pozitivně hodnotím
závěry u obou kasuistik, kde autokranapozltívní efekt pomýšlí s přisměním nejenom mimor terapie,
ale celkového působní všech terapií, které pacient má.

Diskuzi autorka velice dobře rozdělila kapitolu 5 na tři části. Autorka se vyjadřuje do diskuzí
jednotlivě dle rozdělení textu, komparuje naše poznatku s teorií a praxí zaktaničních autorů, co dělá
diskuzi přehlednou a dobře členěnou, v závěru se snaží vlastním názoremvšechny tři části propojit.
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Citace a práce s literaturou
Jelikož se autorka pokouší analyzovat poznatky jak domácích, taki zahraničních autorů věnu-

jících se řešené problematice, čerpá ze světových i domácích periodik a pracuje i s odbornými nepe-

riodiky. Pracuje se zahraničními i domácími zdroji ( 50lI7), novými informacemi, přesto ale 2l3
zdrojů jsou ve věku od 5 let od jejich vydání, což autorka využivá zýména k obajsnění základních
principů a teorií k vzniku FB. Popis odkazů je v standardném havardském stylu dle citační normy
IS0 690.

F'ormální náležitosti
Autorka předloŽila práci, která po formáln} stránce splňuje požaďavky nabakaláŤské práce

kladené. Práce obsahuje všechny formální náleŽitosti. Grafická stránka práce je na úrovni' členění
práce je přehledné, ale zbytečně dělené do nadměrných pododdílů, je lépe vytvořit Větší oddíl práce,

nebo přidatjednu kapitolu, aby členění bylo přehlednější. V textujsem neshledalazávažné stylistic-
ké nedostatky. Mezi drobné nedostatky patří předložky a spojky, které se nemají vyskytovat na konci
řádku.

Využitelnost
Práce poskytuje výstižní přehled týkající se problematiky vzniku FB, jako i moŽností fyziote-

tapie, která se používá standardně nebo dle nejnovějŠího přístupu k amputovaným terapii.
Cíl práce se tedy autorce podařilo splnit. Praktická část práce mluví o asistenci zapojení paci-

enta k výkonu Mirror terapie.
Autorka pracovala samostatně, na konzultace chodila připravená,bakaláŤská práce zptacová-

na přehledně, výpovědně. Práceje taky s výbornou úpravou, bez překlepů, podává velice dobrý pře-
hled o terapeutických moŽnostech u pacientů po amputacích.

Závěr
Práci hodnotím výborně, autorka splnila požadavky kladené na tento druh práce' pracovala

samostatně a kreativně, prácí doporučuji k obhajobě.

Doplňující otázky k obhajobě:
1.) Jaký zásadní rozdíl vidíte ve využití kontralaterá|ní a ipsilaterální stimulaci TENS u fan-
tomových bolestí s možností využití u pacientů po amputacích?
2.) Y čem autorka pozorovala limity ( pokud nějaké pozorovala) při praktickém nácviku
Mirror terapie s pacienty?
3.) Která teorie o vzniku FB je vám nejbližší a proč?
4.) Jaké možnosti máme k ověření účinku některé monoterapie zfyzioterapeutických technik
u pacientů po amputacích?
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