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Zadaným tématem pro tuto diplonrovou práci bylo zkoumání reliability nově

vytvořené škály svalové dráŽdivosti pro hodnocení spasticity u spir-rálníclr pacientťl'

Autorka spolu s kolegyní prováděla podle stanoveného algoritmu vyšetření spasticity

u klientů Centra Paraple. I(ronrě škály svalové dráŽdivosti zkor"tnrala i reliabilitu

dalších testťr, které se vytrŽívají k hodnocení spasticity po nríšnírn poranění.

Práce shrnuje danou problematiku formou rešerše a vlastního výzkumu ce]kem na 80

stranáclr, ztoho je 43 stran textu a 12 stran tvoří přílohy. Práce obsahuje 17 tabulek,

zntchž sedm názorně dokumentuje nríru shody vjedrlotlivýclr vyšetřeníclr mezi

lrodnotitelkami. V referenčním Seznamll je 62 citací, z toho je 54 zdrojů v anglickénr

1azyce. Většina citovaných prací není starší deseti let'

Práce je čler"rěna na obecnou část a část týkající se vlastr-rílro výzkumu. V obecné části

autorka nejdříve přiměřeně stručně popisr-rie míšr-rí poranění včetně rozdělení na

primární a sekundární lézi a základní klasifikaci podle rnezinárodrríclr standarclťr. Zde

musím pouze upozornit, Že ke klasifikaci závaŽnostl míšního traumatu pouŽila

tabulktr autorů McDonalda a Sadowského z roku 2002, která od té doby prošla

několika revizemi, naposledy v roce 2013 (e cletailně rozebrána v časopisu Česká

a slovenská neurologie a neurochirurgie) a její obsalr.je významně pozměr-rěn.

Dále se již autorka věnuje samotné spasticitě a dalšírn pozitivním příznakům

syndromu horního motoneuronu. Po části o farmakologické léčbě (očekával bych

i krátké slrrnr-rtí léčby nefarmako1ogické) rozebírá jednotlivé metody hodnocení

spasticity včetně nově zaváděné škály svalové dráŽdivosti. Text je přehledný

a srozumitelný. Na závěr obecné části ar-rtorka pojednává o reliabilitě, a to hlavně

o interrater reliabilitě, a přehlec1ně popisuje studie zaměřené na hodnocení interrater

reliability testů lrodnotících spasticitu.

V části týkající se vlastnílro výzkumu je detailně zpracována metodika i výsledky. Je

vyjádřena míra shody pro všechny tlŽité škály, ale zajímavé .|e také proporcionální



VyuŽití jednotlivých stupňů lt nově zaváděné škály. Stanovellí a vyhodnocení hypotéz

odpovídá zaměření výzkumu' V diskrrzi autorka porovnává výsledky reliability

s clalšími studiemi zabývajícími se 1rodnocením škál pro spasticitu a správně

pojmenovává 1imity provederré str"ldie.

Celkově byla práce zpracována pečlivě a celý výzkum poskýl cenné výsledky. Rád

byclr vyzdvilrl aktivní přístup studer'rtky' Spolu s kolegyní, která l'rodnotila validitu

testu, se obě zťrčastrrily kurzu vyšetření spinálního pacienta, diskuzí nad algoritmem

vyšetření spasticity a následně zhodnocení'49 paclentů v Centru Paraple. Práce

splňrrje poŽadavky na diplomovou práci a doporrrčujijí k obhajobě.

Navrhovaná známka: 1

Doplňující otázl<y:

1) Domnívám se, že míra shody tr MAS je více ovlivněna subjektivním pocitem

vyšetřujících' kdeŽto u MES spíše významějším kolísáním motorické

odpovědi v průběhu vyšetření' Souhlasí autorka s touto tezí, nebo vidí ještě

významnější faktory, které by mohly míru shody ovlivnit?
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