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Zadanýnl ténratern pro tttto diplonrovotr práci bylo zkotrnlárrí r,aliclity nově vytrlořené
Štaty svalové dráŽdivosti pro hoclrrocení spasticity Lr spinálních pacientťt' Ar-rtorka
spolu s kolegyní prováděla pod1e stanoveného algoritrrrr-r vyšetřer"rí spasticity u klientů
Centra Paraple. Škálu porovnávala s clalšírlri testy, které se vyr-rŽívají k lrodnocení
spasticity po nríšrrír'r-r poranění.

Pláce shrnr'rje danou problenlatiku Íbrtllolt rešerše a vlastrrího výzkunrr-t celken-r na 80
stranách, z tolro je 62 strarr vlastrrího texttt' 10 stran tvoří přílolly. Práce obsalrLrje l0
tabulek, znichž se čtyři týkají korelací rnezi jednotlivýrni šliálanli. Přehledné grafy
dokurnentují četnost pouŽitých stupriů v porovt-távaných škálách. ReÍěrenční Seznam
obsahuje 72 citací, ztol'ro je 61 zdrojťl vanglickénr jazyce' Většina citovaných prací
ner-rí starší deseti let.

Práce je člerrěna na obecnou část a část týkající se vlastníl-ro výzkr-rnlu. V obecné části
autorka nejdříve popisuje anatornii míchy, průbělr po nríŠnírrr porarrění a klasifikaci
úrovně a rozsahu poranění podle rnezinárodníclr standardů.

Dále se jiŽ autorka věnuje samotné spasticitě a dalšírrr pozitivním přízrrakťrrn
syndronru lrorního nlotoneuronu. Zdeje třeba atltofce vytknor-rt chybné členění práce.
kdy pod patofyziologii zaiazu'ie i klirrický obraz a terapii spasticity. Kapitola.je
nicn-réně sepsána srozumitelIlě a.je čerpário z relevantnícl"r zclrojťr. V části Klinické
l-rodrrocení jsou popsány por-rŽívané škály l'rodnocení včetně naší navrhované škály. Na
závěr obecné části autorka pojednár'á o validitě, a to předevŠím o konstrtlktor,é
validitě, jejíŽ hodrrocení .je cílern této práce. Zde rozebírá zahraniční str-rclie, které
korelovaly pouŽívané škály.

V části týkající se vlastnílro výzkunlu jsor-r srozumitelně fortlulované hypotézy,
detailně zpracován soubor pacíerrtů včetně přehlednýclr graftr a metodika' V části
Výs1edky jsolr zajímavé grafy četr-rosti .jednotlivýclr stLrpňů' které rrkazují na je.iich
nerovnoměrné proporcior'rální vyrtŽití. .)e překvapLrjící pozitivní korelace s MAS proti



rrízké korelaci s PSFS. Vysoká korelace PSFS a SCI-SET r-rkazuje na velký vliv

subjektivního hoclnocení pacienta. V ciisktrzi ar.ttorka porovnává výsledky Se

zahraničními str-rdiemi.

Celkově byla práce zpracována pečlivě a výsledky jsou cenrré pro naši další práci.

Rád bych vyzdvihl aktivrrí přístttp str-rdentky. Spolu s ko1egyní, která l'rodnoti1a

reliabilitu testu, se obě zťlčastni1y kr-rrzu vyšetření spiná1ního pacienta, diskuzí nad

algoritmerrr vyšetření spasticity a hodnocení klientťl v Centru Paraple. Práce splňtrje

poŽadavky na diplomovotr práci a doporrrčujijí k obhajobě.

Doplňující otázky:

1) Čim si autorka vysvětlLlje nízkou korelaci MES a PSFS, kclyŽ bychorl

předpoklád a].i, Že MES bucle odráŽet předevšínr pohotovost k flexorovýn'r

spasmům.

2) Práce ukázala nerovnoměrné vyuŽití str'rpňťl MES. Navrl'ila by ar'rtorka změny

v rozvrŽení stupňů nebo algoritmr-r vyšetř"ení' nebo by nejdříve preferovala

zhodnocení většího vzorku probandů?
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