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Povaha: výzkumná 3 dílná kasuistika.  

Autorka uvádí práci rozsáhlým pojednáním o problematice amputací a  

protéz. Zpracovává vliv transtibiální amputace z traumatického i  

vaskulárního důvodu provázené různými bolestivými komplikacemi a  

hodnotí vliv operace a protézy na stabilizaci a na posturální funkci  

v průběhu používání protézy. Práce je rozdělena na 3 samostatné části.  

Prvá část zahrnuje 17 zdravých, 11 operovaných posttraumatických  

a10 operovaných vaskulárních pacientů. Tato část řeší 2 důležité  

otázky"  

1 )Rozdíl mezi posturálním chováním u zdravých a protézovaných po  

transtibální operaci jak po traumatu tak i z vaskulárních důvodů  

2)Vztah mezi věkem a dobou používání protézy o obou skupin  
operovaných.  

Druhá část zahrnuje 5 operací po traumatu a 5 z vaskulárních důvodů.  

Otázkou je vliv mechanického nastavení protéz na kontrolu pohybu.  

Třetí část zahrnuje 1 +5 operovaných. Otázkou je zda dochází u  

operovaných k adaptaci posturální kontroly na užívání protézy.  

Prováděné testy: prosté stání 40 sec., hodnocení meze stability při  

pohybech ve stoji od prvého zaváhání až do maximální výchylky  

v předozadních i laterálních směrech a hodnocení stability pří posunu  

platformy dopředu, dozadu, větší,stření a malou rychlostí. Měření  

hodnoceno výpočetní technikou a statisticky na přístroji Neurocom.  

Práce je zaměřena biomechanicky ale respektuje i neměřitelné  

psychosomatické vlivy na stabilizaci .Amputovaní zatěžují více zdravou  

končetinu ale postupně se rozdíl snižuje adaptací. Roli hraje i aference  

z lůžka a bolest, která ale nemusí být ani jako bolest vnímána pokud je  

postižený ze skupiny redukující aference. U amputací z vaskulárních  

příčin se ukazuje že se tento rozdíl mezi dravou a amputovanou  

končetinou stírá. Ukazuje se ze se pacienti na protézu adaptují  

Pozorování je však na malých skupinách a proto lze soudit pouze na  

tendenci k určitému efektu ale záleží to i na individualitě pacienta.  



Vyšetřování propriocepce klinickými testy je sice obtížné, ale lze ho  

posoudit podle harmonie a symetrie pohybového chování. Měřítkem  

není i fyzikálně měřitelné hodnocení ale pouze estetické subjektivní  

posuzování, což nelze akceptovat v laboratoři, ale používá se ho ve  

fyzioterapeutické praxi.Pro stabilizaci postury však má značný význam i  

vestibulární aparát a jeho vztahy k C páteři. Tento aparát (utriculus a  

sacculus) je velmi citlivý a má možnost predikce porušení rovnováhy vůči  

gravitaci ještě dříve nežli dojde její proprioceptivní signalizace z plant  

do mozku. Jeho funkce však nebyla testována u amputovaných (z  

jakého důvodu?) Doporučuji proto v dalších studiích rozšířit stabilizační  

testy i o tento parametr. Je samozřejmé, že pro měření je důležitější  

velikost odchylky nežli její důvod, ale i zjištění důvodu poruchy  

stabilizace má význam v prevenci i terapii stability. Stabilita je stále  

aktuální problém a je nutno v tomto výzkumu pokračovat .Stabilizace  

nezávisí jenom na sensorické aferenci z plosek nohou, kloubů, svalů,  

šlach a na aferenci z vestibulárního aparátu, ale závisí i na stavu mysli  

jak autorka sama podotýká. Důležitý je známý poznatek, že se  

vaskulárně porušení chovají jinak (diabetici) pro důsledky poruch řídící  

funkce CNS, která se projevuje ztrátou adaptability na drobné změny  

aference a reaguje hrubě a opožděně na signály z periferie pro sníženou  

rychlost vedení vzruchů v postižených nervech.  

Práce prokazuje vliv vnitřního i zevního prostředí na stabilizaci jak u  

zdravých tak i u transtibiálně amputovaných a protézovaných pacientů  

jak z důvodů traumatických tak i z důvodů celkového onemocnění.  

Podrobná analýza pohybových odchylek projekce těžiště do oporné báze  

byla použita ke kontrole jednak statické stabilizace stoje jednak ke  

kontrole stabilizace možných pohybů bez ztráty rovnováhy jak na  

začátku stoje tak i před prvními odchylkami až po maximální velkost  

před nerovnováhou ale i při posunu stabilizační báze.  

Práce je provedena laboratorně velmi přesně pod dozorem zkušeného  

vedoucího a hodnotí i validitu naměřených dat statistickým  

zpracováním. Získané výsledky hodnotí z hlediska praktického využití  

výsledků v ortotické fyzioterapii. Velmi cenná je rozsáhlá diskuse, která  

poukazuje jak na různé názory v literatuře, tak i na limitující faktory této  

práce, a poukazuje i na fakt, že ani přesně naměřené údaje nepostačují  

k dokonalému vyhodnocení stabilizace, která nezávisí jenom na  

samotné amputaci ale i na mnoha jiných faktorech jako je porucha  

pohybové koordinace u neuropatií zejména diabetické. Autorka  

připomíná, že při studiu stabilizace je zapotřebí zahrnout i jiné  

parametry jako je EMG sledování svalových aktivit apod. a právě zde  

autorka kriticky hodnotí meze své práce.  



  
Práce je dokonale provedena a využila možnosti použité laboratorní  

techniky pohyblivé plošiny registrující pohyb projekce těžiště do opěrné  

plochy s možností optické kontroly pohybu projekce těžiště Práce  

simuluje skutečné podmínky se kterými se proband může v praxi setkat  

a s možností jak se naučit stabilitu ovlivňovat vůlí. Je velmi dobře  

dokumentována graficky tabelárně i obrazově. Přípravou k práci byla  

dlouhá rešeršní studie této tématiky jak o tom svědčí množství  

citovaných prací, které se často liší i od autorčiných nálezů.  

Závěrem  

Předložená disertační práce přináší nové a nezvyklé poznatkv a autorka  
se snaží v diskusi najít důvod těchto poznatků a porovnává svoje nálezy  
s literaturou. Získané výsledky jsou přínosné pro využití ve fyzioterapii,  
protože známe-Ii důvod můžeme najít i vhodnou techniku k adekvátnímu  
terapeutickému postupu Cením si zejména i významu závěrů pro  
použití v ortotické rehabilitační praxi. Autorka dokazuje předloženou  
prací, že je schopna odpovědné kritické vědecké práce a je si vědoma i  
její limitace a její výsledky přinášejí nové poznatky, které lze výhodně  
uplatnit v praxi a doporučuji dosažené výsledky publikovat v odborném  
tisku. Práce je přes rozdílnost aspektů přehledná a systematicky  
uspořádaná a je závěrem předchozích autorčiných prací a hodnotí i  
meze možností použité biomechaniky.  

Práce splňuje všechny podmínky pro udělení vědecké hodnosti Phd. a  

hodnotím ji jako výbornou a proto ji navrhuji k přijetí a k obhajobě.  

V Praze dne 9. března 2012  

Doc. MUDr. František Véle Csc  
Katedra fyzioterapie FTVS  

Univerzita Karlova v Praze.  
 


