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Efekt fyzioterapie u pacientů s refluxní chorobou jícnu

Cílem teoretické části této práce je zpracování ucelených informací o anatomických a kineziologických podkladech, vyšetření, zhodnocení 

závažnosti stavu a terapii refluxní nemoci jícnu (GERD) z pohledu jak lékařského, tak fyzioterapeutického. V oblasti fyzioterapie je pak 

nastíněno několik metodik, pomocí kterých lze pozitivně ovlivnit klinický stav pacientů léčících se s GERD. Cílem praktické části této práce 

je zhodnocení účinnosti fyzioterapie založené na některých metodikách uvedených v teoretické části aplikované na skupinu probandů z 

řad pacientů s GERD. 
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v textu se bohužel vyskytuje pár gramatických chyb
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Předložená práce pečlivě zpracovává data, která jsou výsledkem spolupráce s odborným lékařem a pravidelné fyzioterapeutické péče. 

Pozitivně hodnotím schopnost diplomantky zorganizovat výzkum a je škoda, že práce nemohla být rozsáhlejší vzhledem k mimořádné 

epidemiologické situaci od jara 2020.  

Jaká byla adherence probandů ke kinezioterapii a následné autoterapii? Jaká by byla doporučení pro režimová opatření a pohybové 

chování probandů po ukončení výzkumu?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. 


