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Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Anny Semelové 
“Vliv míčkové facilitace na dětské astma”

   Diplomová práce Bc. Anny Semelové se věnuje aktuální a významné problematice 
dětského astmatu a možnostmi omezení jeho negativních projevů 
fyzioterapeutickými postupy. Diplomatka se konkrétně zaměřila na metodu míčkové 
facilitace, která se řadí k moderním komplexním masážním metodám. 
  Diplomatka samostatně a pečlivě zpracoval teoretickou část, kde podrobně 
zpracovala fyziologii a kineziologii dýchání, etiopatogenezu a patofyziologii astmatu, 
principy spirometrického vyšetření i možnosti prevence a terapie u astmatiků. Ve 
výzkumné části se zaměřila na posouzení principů a účinků metody míčkové 
facilitace i zhodnocení obtížnosti a efektivity a dostupnosti této metody. Vlastní 
šetření probíhalo u dětí předškolního věku, které absolvovaly 4-6 týdenní pobyt 
v Olivově dětské léčebně, přičemž míčková facilitace byla pouze jednotu z dílčích 
procedur. Pro posouzení efektivity léčebného pobytu byly zvoleny standardní 
spirometrické parametry FVC, FEV1 a PEF a pro porovnání byly využity výsledky 
spirometrického vyšetření u dětí, které absolvovaly léčebný pobyt bez rodiči a u nichž 
se metoda míčkové facilitace neprováděla. Zde došlo k nečekanému problému, 
protože u dětských pacientů, využitých jako kontrolní skupiny byly k dispozici pouze 
výsledky vstupního a nikoli následného výstupního spirometrického vyšetření. 
Subjektivní hodnocení metodu míčkové facilitace rodiči astmatických dětí bylo 
sledováno dotazníkovou metodou. Srovnání výsledků vstupního a výstupního 
spirometrického vyšetření prokázalo mírné zlepšení hodnot všech tří sledovaných 
spirometrických parametrů cca p 3,5 až 4,2 %, přičemž chyba měření se udává cca 3 
%. Dosažené výsledky diplomatka kvalifikovaně hodnotí a konfrontuje s literárními 
údaji a uvádí, že úspěšnost léčby spočívá v komplexním působení na organismus 
dětského pacienta a nelze objektivně zhodnotit, jaký vliv či podíl na zlepšení měla 
práce metoda míčkové facilitace. Diplomatka zároveň konstatuje, že dle 
dotazníkového šetření s rodiči byla metoda  míčkové facilitace shledána jako stanná, 
časově nenáročná a dětskými pacienty byla přijímána jako příjemná.
     Pilotní stude Bc. A. Semelové je cennou inspirací a východiskem pro další práce 
obdobného typu, které by na širším souboru měly zhodnotit význam metody  
míčkové facilitace mezi terapeutickými postupy využívanými u dětských astmatiků. 
   Ve vlastní práci se vyskytují dílčí nepřesnosti (metodologie), některá vyjádření 
nejsou zcela ideálně formulována a práce má i další rezervy (literatura, zejm. 
zahraniční). 
    I přes dílčí výše uvedené připomínky konstatuji, že diplomová práce Bc.A. 
Semelové splňuje nároky kladené na diplomové práce,  proto ji doporučuji k dalšímu 
řízení resp. k obhajobě. 
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