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   Předložená práce  autorky má 59 stran obsahujících 8 kapitol, které 

představují úvod, kapitolu popisující některé patofyziologické změny a 

klinické projevy objevující se u chronické obstrukční nemoci plicní, kapitolu 

uvádějící obsah, možnosti i informace o některých  metodách používaných 

v somatognozií,  Tato úvodní část obsahuje 26 stran. 

Dalších 6 stran představuje cíle a výchozí hypotézy předložené práce,  

podrobně popsané použité metody, na dalších 11 stranách jsou získané 

výsledky a diskuse. Závěry mají rozsah 5 stran. 

V úvodu autorka vysvětluje, proč si vybrala toto téma a objasňuje některé 

neobvyklé pojmy  používané v somatognozií  jako  tělesné schéma, 

polohocit, pohybocit, stereognozie, body image, izolovaný pohyb a jiné. 

V kapitole, ve které popisuje patofyziologické změny u chronické obstrukční 

nemoci plicní, se opírá o publikaci „Globální iniciativu léčení CHOPN 

vydanou česky v roce 2009, takže její závěry jsou aktuální a obecně platné.   

Snad jen na okraj, slovo „díky“ nemůže vysvětlit   příčnou souvislost, při 

jeho nevhodném použití vzniká pak komické spojení  jako „ diky destrukci 

plicní tkáně dochází  ke snížení transferu“ atd.  Pacient je jistě „vděčen“. 

V další části se zmiňuje  též jako metoda volby trénink respiračních svalů, 

aniž by bylo řečeno kterých a s kladným výsledkem.  Tyto metody týkající 

se hlavně inspiračních svalů jsou sice některými autory propagovány, ale 

většina se k nim staví kriticky ,  výsledky jsou pochybné (viz Statement of 

COPD 2005). 

Je nutné diferencovat mezi  klasickým statickým spirometrickým vyšetřením 

a funkčními testy jako je usilovný výdech a další, které v současnosti 

převládají, zatímco význam spirometrie klesá.  

Autorka v této části podala informovaný přehled literatury zabývající se 

funkčními poruchami dýchání při CHOPN. 



Navíc bych doplnil  již starší poznatek, který zde chybí nebo jsem jej 

přehlédl,  o funkci inspiračních svalů při exspiraci, které jí řídí tj. zpomalují, 

jinak by vlivem elasticity plicní tkáně proběhla příliš rychle.         

Borgova subjektivní stupnice aplikovaná na hodnocení dušnosti obsahuje 

většinou 10 stupňů. Nevím proč je použit  u pacientů  také půlstupeň 0,5?. A 

uveden průměr všech 2 stupeň, to stupnice  poněkud  posunutá. 

Těžiště celé práce však začíná na stránce 29,  popisem jednotlivých testů. Za 

předpokladu, že členové kontrolní skupiny byly osoby zdravé, což chybí 

v popisu, bylo by vhodné konstatovat stav jejich motoriky, zda nejsou jejich 

schopnosti nějak ovlivněny.  Není mně rovněž jasné, proč některé testy byly 

provedeny pouze jednou , jiné vícekrát. Většinou se při podobných 

srovnáních opakují  tři  pokusy a jako výsledek se bere ten nejlepší.  Jak se 

ve výsledcích ukázalo,rozdíly mezi kontrolami a pacienty  buď nejsou nebo 

se vyskytují jen ojediněle.   Proč v testu test izolovaných pohybů se 

zkoumala jen funkce dýchacích svalů?  a ne jiných motoricky jednodušších 

pohybů. 

Trochu neobvyklé je konstatování, že  odlišný výsledek  v testech polohocitu 

byl způsoben technickou chybou v použití nevhodné židle. Vždyť to bylo 

možné jednoduše opakovat  na např. na lavici? 

V celku mně trochu uniká smysl podobného  vyšetření, autorka se pokouší to 

objasnit v části o praktické aplikaci, ale  argumenty nejsou zela přesvědčivé.  

Snad by to v praxi pomohlo při nácviku tzv. lokalizovaného dýchání. Nebo 

zajímavé by asi byly výsledky nikoli  u nemocných s CHOPN, kde motorika 

nemá pro průběh onemocnění prvořadý význam, ale  u profesionálních 

tanečníků moderních výrazových     tanců, kde asi uvědomění si polohy a 

pohybu patří do sféry umělecké výchovy. 

Výsledky výzkumu této oblasti  neurofyziologie asi k dalšímu objasnění 

fungujících mechanizmů postrádají objektivní registrační metody, takže 

výsledky jsou většinou spekulativní.   Pro vědeckého začátečníka  jsou 

podobné úkoly  při hodnocení velmi nesnadné, vhodnější jsou ověřené 

klasické metody, které jsou  objektivně kontrolovatelné. 

Autorka nicméně postupovala metodicky správně a to, že výsledky nebyly 

přesvědčivé, není její vinou,  vědecké studie z neurofyziologie patří 

k nejobtížnějším.   Po formální stránce úpravy, citací, rozvržení textu, 

statistického zpracování apod. jí nelze žádnou  chybu vytknout.   



Prokázala schopnost vědecky pracovat,  získané výsledky analyzovat a 

kriticky hodnotit.  Ovládá rovněž práci s odbornou literaturou.   

Doporučuji předloženou práci proto k obhajobě. 

 

Prof. MUDr.Miloš Máček DrSC 

7.9. 2010  


