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Diplomová práce se věnuje problematíce vyŠetřenÍ spasticity u pacientů s poŠkozením míchy.

Práce obsahuje 80 stran, z toho 62 stran tvoří vlastnÍtext, zbylých '18 stran zahrnuje referenční seznam,

seznam příloh a samotné přílohy. Vtextu jezařazeno 10 tabulek' 6 obrázků obsahujících grafy doplňujícÍ

výsledky. SoučástÍ přÍloh jsou formuláře vyuŽívané pro vyŠetřenÍ, fotografie zachycujícÍ průběh vyŠetření

při hodnocení pomocÍ Škály svalové dráŽdivosti a tabulka s výsledky vyŠetřenÍ. Práce je podloŽená

dostateČným mnoŽstvím literárnÍch pramenů' V referenČním seznamu je celkem 72 citacÍ, z toho

12 citovaných zdrojů je psáno v Českém jazyce, 60 v anglíckém 1azyce. Z celkového mnoŽství 50

citovaných publikací není starŠí neŽ 10 let,22 publikací je starších.

V teoretické části práce se autorka nejdřÍve věnuje popisu anatomie míchy a obecně tématu

mÍŠnÍch lézí, tedy jejich etiologii, průběhu, formám klinického obrazu a vyuŽÍvané klasifikaci. Kapitola

2.3,,Průběh míšní léze" obsahuje podkapitoly Míšní šok, Míšní syndromy a Transverzální léze mÍŠnÍ.

Název kapitoly ,,Průběh míŠní léze" zde působí zavádějícím dojmem, protoŽe kromě podkapitoly Míšní

Šok obsahují zbylé dvě spíše terminologii spojenou s míšní lézí.

Dále se autorka zaměřuje na patofyziologii spasticity a podrobněji rozebírá její nástup v období

míšnÍho Šoku. BohuŽel pouŽívá jiŽ podruhé podnadpis MíŠníšok, coŽztěžuje orientacivdiplomové práci.

Pod tímto podnadpisem je z mého pohledu opět neodpovídající text, protoŽe podkapitola MÍšní Šok

obsahuje podrobný popis jednotlivých příznaků syndromu horního motoneuronu i s jejich patofyziologií'

Popis je sice dobře přehledně zpracovaný, ale čtenář jej bude v práci obtíŽně hledat. To ostatně

poznamenává celou kapitolu 3 'Spasticita u mÍšnÍ léze". Jednotlivé úrovně nadpisů nejsou logicky

rozděleny, pod nadpisem 3.1. PatoÍyziologie je uspořádána celá kapitola, vČetně terapie

a farmakoterapie. Přitom vlastní text kapitol je dobře zpracován a zahrnuje podstatná fakta o míŠní lézi

a syndromu hornÍho motoneuronu, která jsou potřebná k pochopenÍ vyuŽitÍ Škály svalové dráŽdivosti.

Autorka také stručně uvádÍ popisy škál' které jsou vyuŽívány pro objektivizaci příznaků

syndromu horního motoneuronu' Na základě rešerše literatury udává výsledky dosavadních zahraničních

studií věnujícÍch se validitě vŠech zmÍněných škál.



CÍlem praktické části práce bylo zhodnotit validitu Škály svalové dráŽdivosti a její porovnání

s dalšÍmi pouŽívanými vyšetřeními spinální spasticity (Modifikovaná Ashworthova škála, Pennova škála

frekvence spasmů, Škála klonu). PomocÍ těchto vyŠetření bylo vyŠetřeno 49 pacientů v chronické fázi

míšní léze. Autorka a druhá hodnotitelka prováděly vyšetření dle přesně nastavené metodiky' jejíŽ

podrobný popis je také uveden v textu praktické části'

V diskuzi se autorka vyjadřuje k výsledkům svého výzkumu a připojuje výsledky obdobných studií

v zahraničí. Pro nově vytvořenou Šratu svalovQ dráŽdivosti hledá korelace s Modifikovanou

Ashworthovou škálou, Pennovou Škálou frekvence spasmů a Škátou klonu, které jsou vŠeobecně uŽívané

k hodnocení vŠech sloŽek syndromu horního motoneuronu u spinálních pacientů. Autorka hodnotí

výsledky vyšetření, jejichŽ výsledky nepotvrdily stanovené alternativnÍ hypotézy. Nachází vŠak mezi

některými škálami signifikantní korelace. Díky jejÍ práci lze do budoucna nastavit pokračování

v hodnocení validity testu MES, a proto ji povaŽuji za přÍnosnou. Velmi oceňuji autorčinu odvedenou práci

s pacienty, její kvalitu i velikost vzorku probandů'

V závěru shrnuje autorka nejdůleŽitějŠÍ výsledky a navrhuje dalŠí moŽný směr pro pokračovánÍ

v ověřovánÍ vyuŽitelnosti škály.

Téma práce je originální a autorka svým dílem přispěla k vývoji nové vyŠetřovacÍ Škály. Práce

splňuje poŽadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka'.1

DoplňujÍcí otázky:

VČásti věnující se klinickému obrazu pacientů uvádíte na str. 27,Že spasticítu sniŽujÍ například

pasivnÍ pohyby a vertikalizaČní stůl. Byl v citované literatuře také údaj, zda se jedná o trvalé nebo

dočasné snÍŽení, případně nějaký orientačnÍ údaj o trvání tohoto efektu?

V kapitole o farmakoterapii zmiňujete neŽádoucí Účinky uŽívané medikace' MůŽete Se na

základě informací zÍskaných od pacientů vyjádřit k tomu, jak to bylo ve vašem souboru? Mohou

být podle Vašeho názoru neŽádoucÍ Účinky důvodem k odmítánÍ medikace v chronickém stadiu

mÍŠní léze?

V Praze dne 1 't.9. 2016 Mgr. Zuzana Hlinková
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