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Posudek:  

Práce po formální a  grafické stránce splňuje požadovaná kritéria bakalářské práce. Jazyk je zvolen 
vhodně, lingvistická stránka (použitá osoba, skloňování a gramatika) je plně v mezích 
norem.Citační rejstřík je dostatečný s použitím relevantních zdrojů. Jinak v tomto ohledu práce 
splňuje požadovaná kriteria. Odkazy na citace v textu jsou dostatečné a v mezích doporučených 
norem. 

Práce obsahuje 59 stran vlastního nosného textu a 20 stran příloh. Práce dále obsahuje seznam 
zkratek a souhrn přeložený i do AJ. Práce je  členěna na do základních 7 kapitol. Členění práce 
dodržuje logickou stavbou a je přehledné. 

Autorka si vybrala téma, které doposud nebylo v rámci rehabilitace nikdy důsledně a komplexně 
zpracováno a to ani v tuzemské ani zahraniční literatuře. Proto se dá tato práce označit jako pilotní 
studie, což kvituji s povděkem. Zároveň tento fakt kladl na autorku vyšší nároky v její vlastní 
iniciativě a tvorbě vlastního vyšetřovacího postupu. Autorka se přes tato úskalí přenesla velmi 
dobře a práce je vyvážená a velmi přínosná. 

V první velké kapitole (kap. 2) nás autorka seznamuje s klasickým přehledem poznatků. Přehled 
začíná anatomií tělesných segmentů úzce souvisejících s probíraným tématem. V V této kapitole 
najdeme dále popis indikací a technik stomií , s bližším zaměřením na kolonostomii Kapitola č. 2 je 
zakončena stručným přehledem funkcí pohybového aparátu, včetně popisu hlubokého 
stabilizačního systému páteře a viscerosomatických vztahů. V následující kapitole (kap. č.3) si 
autorka vytýčila hypotézy, na které je dále hledána odpověď  resp. jejich potvrzení či vyvrácení. 
Hypotézy jsou stanovené dobře a jsou správně zacílené.  

V klinické části práce (kap. 4, 5). Nás autorka seznamuje se skupinou probandů a výsledky svého 
zkoumání. Probandů je 13 což je relativně malý vzorek, nicméně autorka při hledání probandů 
musela vynaložit veliké úsilí a mnohé překážky, neboť kolonostomie je citlivé téma a množství 
pacientů odmítalo spolupráci s klinikou RHB a také oddělení chirurgie  2 LF UK  FNM nebylo 
ochotno spolupracovat, až oddělení chirurgie spadající pod 1.LF UK spolupráci přijalo. Studentka 



také následně započala spolupráci s klubem stomiků ČR , čímž také vykonala jistou průkopnickou 
práci. 

Vlastní klinickou studii , lze v této práci rozdělit do 2 základních rovin a to jednak do roviny 
diagnostické a do roviny terapeutické. Jelikož se jednalo o pilotní studii větší zřetel byl kladen na 
sběr informací a tedy na diagnostickou část práce. V tomto ohledu autorka prokázala schopnost 
skutečně komplexního pohledu na problematiku, potažmo na hlavní subjekt medicíny -  člověka. 
V této části práce je použito jak fyzikální vyšetření a tak dotazníková šetření. V rámci vyšetření bylo 
dále použito aspekční vyšetření a anamnestický odběr dat. Ve všech směrech byla vyšetření 
zvolena vhodně a provedena správně. Dotazníky použité v této práci byly zaměřeny jak na 
posouzení  míry bolesti, tak na kvalitu života a psychický stav probandů. Všechny výsledky byly 
zaneseny do tabulek a grafů a doplněné byly o stručný komentář. 

V terapeutické části práce si autorka musela poradit s významným problémem a sice , že doposud 
nebyla žádná fyzioterapeutická intervence u stomiků nikde a nikdy provedena a autorka tak 
musela sestrojit vlastní RHB plán. Toto se jí myslím podařilo na tzv.“první pokus“ velmi dobře. 
Nicméně jistou nedostatečností tohoto pilotního RHB plánu resp. intervence byl fakt, že autorka  
z technických důvodů pacienti v tearpii nevedla, ale probandi prošli jedním zaškolením a terapie 
pak byla následně vedena jako autoterapie. To se myslím promítlo do výsledků léčby, neboť 
probandi neměli korekci a plán také nemohl být korigován podle vývoje stavu. 

Závěr : Práce přináší velmi komplexní a novátorský pohled na pacienti s poruchou 
gastrointestinálního traktu, který se ovšem svou charakteristikou velmi úzce dotýká také 
pohybového systému, který je z důvodu stomie strukturálně velmi pozměněn (narušen). Autorce se 
v DP podařilo poukázat na množství zajímavých fakt.  Nejvíce oceňuji průkaz narušení funkce 
svalstva břišní stěny a porušenou funkci břišního lisu , což jsou funkce velmi úzce související se 
stabilitou páteře. Dále je významné významné poukázání na poruchu vylučování tedy poruchu 
mikce a dále poruchu funkce břišní svaloviny a tvorbu kýl i na místech mimo stomii. Porucha 
funkce HSSP (testy dle Koláře) a přítomnost viscerálního vzorce tlustého střeva i jiných jsou také 
významná zjištění. Z dotazníkového šetření vyplývá porucha kvality života stomiků a také relativně 
vysokou přitomnost algií pohybového aparátu u takto gastrointestinálně nemocných lidí. 

Všechny výsledky jsou zpracovány dobře graficky do tabulek a grafů a množství dat prošlo 
statistickou analýzou. 

Práce je novým pohledem rozšiřujícím pohled jak fyzioterapeuta, tak gastroenterologa a chirurga a 
je dobrým odrazovým můstkem pro vytvoření multidisciplinárního týmu, jehož práci a možné 
výsledky  si jistě pacienti s kolonostomií zaslouží. 

 

Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí.  

 

Petr Bitnar  


