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o syndromu Charcote-Marie-Tooth a jeho terapii již bylo v minulosti napsáno

mnoho. Přesto předložená diplomová práce nabizí shrnutí poznatků o posturální sta-

bi1itě takto postižených pacientů a představuje obsah originální studie, při níž byl tes-

tován vliv vibrační stimulace na jejich rovnováhu. Slibné ýsledky vibrační terapie

přináší objektivní potvrzení vhod'nosti jejího využití v praxi jako doplňku další

rehabilitace.

Během práce na studii autorka dokázala samostatně pracovat s měřícím

zaÍizením Ba1ance Master a s vibrační plošinou Power plate, osvojila si metodiku

práce s důrazem na její přesnost. Aktivně se ujaia i následného zpracování a

r,yhodnocení naměřených dat. Zároveň'dobře zvládla organizaci získávání vhodných

zdraých i nemocných probandů do terapie a práci s nimi'

Při sepisování diplomové práce autorka prokázala schopnost pracovat S

odbornou literaturou a schopnost zacílit pozornost na relevantní témata vztahující se

k dané problematice. Svědčí o tom struktura osno\T/ práce a obsah, kteý není zatížen

nepodstatnými informacemi. Připomínky k práci autorka zpracovávaia svědomitě,

projevovaia vlastní iniciatir,u a nápady, které se snažila maximá]ně r'yužít v rámci

práce. Praktická část je díky tomu přehledná a jasná a umožňuje rychlou orientaci v

datech. Zníchr,,yplyvá, že pacienti s poiyrreuropatickým syndromem Charcote-Marie-

Tooth dokáží profitovat z vibrace více, než zdravá kontrolní skupina, a že efekt

jendorázové stimulace přetrvává minimálně 3o minut po vibraci, dokonce se V

někteých parametrech může i zlepšit'



Komplexní ýkon diplomantky z pohledu práce s pacientem, s posturografem,

z pohledu práce s daty i při zpracování odborné literatury a samotného textu

diplomové práce hodnotím celkově jako ýborný, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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V Praze dne 18. 5. zo16 Mgr. Mariana Pospíšilová
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