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Cílem diplomové práce je sestavit cílený terapeutický program pro děti školního věku s diagnózou astma bronchiale a zhodnotit 

změnu vyšetřovaných parametrů (hodnotu FEV1, dušnost, svalové dysbalance, klidovou dechovou vlnu, brániční test, 

pětiminutový zátěžový běhací test se zaměřením na projev po zátěžové dušnosti, viscerovertebrální projevy) po čtyřtýdenním 

pohybu u dvou skupin (jedna zaměřená na respirační fyzioterapii, druhá zaměřená na respirační fyzioterapii obohacenou 

jógovým cvičením) s diagnózou astma bronchiale. 
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 Fyzioterapie u dětí školního věku s onemocněním plic 

9 tabulek, 11 grafů, 6 obrázků, 4 přílohy  

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

Předložená diplomová práce má 86 stran textu včetně použité literatury.  Po formální stránce je práce velmi kvalitní, je psána 

dobrou češtinou a celkově se dobře čte. Citace odpovídají platným normám a principům. Práce je logicky členěna do 

následujících kapitol: úvod, teoretická východiska práce, kde autorka popisuje dýchání a ventilační parametry. Onemocnění 

astma bronchiale, diagnostická vyšetření plic, možnosti fyzioterapie onemocnění plic z pohledu západní medicíny, 

viscerovertebrální vztahy a projevy plicního onemocnění, možnosti terapie pomocí jógy. V kapitole 5 Výsledky, uvádí 

diplomantka analýzu a vyhodnocení získaných dat. Výsledek první hypotézy diplomantka potvrdila, výsledek druhé hypotézy 

diplomantka nepotvrdila. V kapitole 6 Diskuze pak velmi výstižně hodnotí výsledky svého šetření v podobě, jak doposud nebyly 

v klinice onemocnění, hodnoceny. Velmi pozitivně dále oponent hodnotí kapitolu 6.3, kde jsou popsané studie hodnotící kvalitu 

života u pacientů s plicním onemocněním a význam terapeutické intervence.

Téma diplomové práce: Fyzioterapie u dětí školního věku s onemocněním plic, je vzhledem k četnosti výskytu onemocnění, 

velmi aktuální.                                                                                                                                                   

Otázky:                                                                                                                                                           

1)Zdůvodněte, proč v zadání diplomové práce uvádíte fyzioterapie u onemocnění plic a Vaše šetření proběhlo pouze u 

onemocnění astma bronchiale.                                                                                                                                   

2) Zdůvodněte výběr Vámi testovaných hypertonických svalů.                                                                               

3)Zdůvodněte výběr hypertonních nádechových svalů.
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