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Bakalářská práce popistrjící problematiku využití botulotoxinu Ll pacientů
s roztroušenou sklerózou je zpracována na 78 stranách, z toho 8 stran tvoří přílohy k textu.
Autorka čerpala z 60literárních zdrojů, ztoho je 20 zdrojů cizojazyčných.

Teoretickou část strrdentka rozdělila do 4 kapitol. V první kapitole autorka stručně
shrnuje poznatky o roztroušené skleróze. Zrniňuje klinický obraz u pacientů, etiologii atéžse
zabývá možnostmi léčby včetně nejnovějších poznatkťr v této oblasti. V další kapitole se

věnuje vymezení pojmu spasticita. Součástí je upřesnění jednotlivých pojmů, které se
vsoučasnosti pouŽívají kpopisu syndromu centrálního motoneuronu. Vjedné zpodkapitol
studentka rozebírá moŽnosti lrodnocení spaticity, včetně tzv. five-step clinical assessment.
Následující kapitola shrnuje dostupné informace o účincích a moŽnostech využiti
botulotoxinu. V poslední kapitole z teoretické části pak studentka zpracovává pojem ,,kvalita
života" a to konkrétně u pacientů s roztroušenou slrlerózou. Teoretické část je doplněna o dvě
kazuistiky pacientek s roztroušenou sklerózou, které docházejí do Centra spasticity FN Motol
k aplikaci botulotoxinu.

Teoretická část je zpracována přehledně. Strrrčně slrrnuje poznatky vjedrrotlivýclr
kapitolách. Jednotlivé kapitoly jsou obsahově vyváŽené a přináší ucelený pohled na danou
problematiktr. PouŽité mnoŽství zahraniční literatury je dostatečné pro bakalářskou práci.

V praktické části pak studentka zpracovává kazuistiky dvou pacientek. Kazuistiky jsou
doplněny o tizený polostrukturovaný rozhovor a dotazník kvality života MSQOL - 54.
Vzhledem k velké vzdálenosti místa bydliště jednotlivých pacientek vedla studentka rozlrovor
přes telefonickou a emailovou komunikaci' Informace do kazuistik zpracovávala z lékařské
dokumentace jednotlivých pacientek. Součástí kazuistik je i příklad vyšetření dolních
končetin v záznamové tabulce, která je vložena do příloh.

Diskuzi studentka rozdělila clo diskuze k praktické a k teoretické části. V diskuzi
k teoretické části shrnuje poznatky o nroŽnostech využtti botulotoxinu u pacientťr

s roztroušenou sklerózou. Zmiřtuje důleŽitost pohybové aktivity u pacientů, kteří podstoupili
aplikaci botulotoxinu. V diskuzi k praktické části upozorňuje na limity Ve zpracování
kazuistik, kdy se studentka osobně s pacientkami nesetkala a též nemohla sledovat pacientky
od počátku jejich léčby pomocí botulotoxinu, jelikož jsorr dlouhodobými pacientkami centra
spasticity FN Motol.



Studentka se aktivně zajimala o danou problamatiku, komunikovala běhm
zpracovávání práce dostatečně. Též navštívila centrum spasticity FN Motol. Formální
stránkou splňuje práce kritéria pro bakalářskou práci. Autorka řádně cituje, v textu je
minimum překlepů. Doporučuji tedy práci k obhajobě.

Doplňující otázky k obhajobě:

Jaký jiný způsob objektivního hodnocení efektu léčby spasticity pomocí botulotoxinu' než
Vámi zmiňované metody, by se dle Vašeho názoru1dal využít?
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