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Zvolené téma je zajímavé a je pro odbornou společnost fyzioterapeutů výzvou. Důvodem je fakt, 
že pacientů po operaci hrudníku dle Nusse pravděpodobně bude přibývat. Jsou to současní i 
budoucí pacienti rehabilitačních oddělení. 
Předložená bakalářská práce má 68 stran. Text je podložen 49 citacemi, z toho je 12 čských 
autorů. Přehled poznatků je napsán na 16 stranách, charakteristika souboru na 5 stranách, stejný 
počet stran prezentuje výsledky práce, diskuse má 3 strany. 
Souhrn poznatků je přehledný, logicky navazující a plně zasvěcuje do zvolené tématiky. Je 
zpracován v dostatečném rozsahu, názorně přibližuje jak oblast operativní léčby deformity 
hrudníku, pectus excavatum, tak její vliv na respirační funkce.  
Cíl práce je jasně formulován na str. 32 a jsou zde i 4 hypotézy. 
Sledovaný soubor čítá 28 probandů, na vyšetření po operaci hrudníku dle Nusse se dostavilo 15 
jedinců, 13 mužů a 2 ženy. Jednalo se o jedince v adolescentním věku, průměr byl 16,7 let a 3 
pacienti byli vedeni jedinci s astma bronchiale. 
Výsledky jsou zpracovány přehledně a s jasnou výpovědní hodnotou a jsou znázorněny graficky 
v příloze práce, některé jsou v tabulkové formě. Metodický postup je logický a je na něm znát 
odborné vedení konzultantů. Potvrzují schopnost autorky zpracovat i náročnou strategii při 
zkoumání a posuzování naměřených hodnot. 
Miniinvazivní technika korigující deformitu hrudníku je prezentována jako šetrné řešení 
s prvkem prevence plicních komplikací po operaci. O jaké komplikace se s největší 
pravděpodobností jedná? 
Spirometrické vyšetření bylo provedeno před i po operaci a výsledky jsou shrnuty v kapitole 4 
(str. 38-42). Pozoruhodná je podkapitola 4.3 o subjektivních pocitech nemocných před a po 
operaci.  
Z diskuse je především zajímavý odstavec, pojednávající o síle respiračních svalů – str. 45. Do 
jisté míry je v souhlasu s hypotézou H2, ale v rozporu s hypotézou 4. Odkud pramení můj návrh 
na diskusi, tedy co je či bylo důvodem, že se i u jedinců s PE prokázala snížená síla respiračních 
svalů, která se dle tvrzení o prokázání hypotézy 4 nezlepšila ani po operaci hrudníku dle Nusse? 
 
Jako negativum práce vidím časté chyby v textu, kdy není správně použit mezerník, velké 
písmeno na začátku věty, chybějící částice mění smysl vět a řadové číslovky v textu by neměly 
mít psaný dodatek –ti, někde jsou vynechána slova, jinde se opakují.  
 
Diplomovou práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze, dne 20.5.2011    Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 
 
 
 


