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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  velmi obsáhlý a je využito relevantních a validních zdrojů převážně ze zahraniční 
literatury. I v tomto ohledu práce splňuje požadovaná kriteria. Odkazy na citace v textu jsou 
dostatečné a splňují požadované normy. 

Práce obsahuje 34 stran čistého  textu bez příloh a seznamu literatury, 13 strany obrazových příloh. 
Práce obsahuje přehledný citační rejstřík s 49 citačními prameny , dále seznam zkratek a náležitě 
upravené úvodní strany, včetně dvoujazyčného abstraktu a klíčových slov.   

Práce je členěna na 5 kapitol, 2 nečíslovanými kapitolami jsou úvod a závěr. Členění  kapitol je 
dobré s logickou stavbou i návazností, členění kapitol je na tři číslované řády. Stavba práce a sled 
kapitol odpovídají experimentálnímu typu práce.  

 Kap 1.) Obsahuje přehled poznatků. V Přehledu poznatků nás autorka seznamuje  s embryogenezí 
bránice a hrudníku, dále kineziologií,  fyziologií a patofyziologií dýchání.  Dále nás v kap 1. Autorka 
seznamuje se základními termíny spirometrické vyšetření. Autorka taképopusuje v rámci kap. 1) 
výskyt a etiologii deformity hrudníku pectus excavatum. . Závěr je věnován problematice hrudní  
chirurgie u této diagnózy a to zejména miniinvazivnímu přístupu tzv. dle Nusse.  Kap. 1. Je 
zakončena podkapitolou 1.7  kde je uveden přehled studií jež se podobnou problematikou u dg. PE 
zabývaly.  Tato subkapitola je velmi přínosná a dobře rozpracovaná.  

Kap. 2.) Cíle a hypotézy. Za hlavní cíl si autorka vytýčila objektivizaci a popis  hodnot respiračních  
funkcí vyšetření svalové síly u pacientů PE. Na základě těchto cílů si autorka zvolila 4 hypotézy.  2 
hypotézy se týkají předoperačního srovnání změřených  hodnot plicních funkcí od předem 
vypočítaných norem.  Druhé dvě hypotézy se pak ptají po změnách plicních funkcí  po operaci 
hrudního koše.   

Kap.  3.) Soubor a Metodika. V metodice jsou popsány zásady, techniky a metody vyšetření a také 
charakter skupiny. Jednotlivé charakteristiky  jsou pak přehledně znázorněny i v tabulce. 



V metodika je ucelená , obsahuje všechny náležitosti a to i včetně popisu statistické analýzy. Tato 
kapitola splňuje veškeré náležité parametry a považuji ji za zdařilou.  

Kap. 4.) Výsledky. Autorka testuje hypotézy . Do srovnání byly zahrnuty parametry statické a 
dynamické spirometrie, pletysmografie a hodnoty okluzních tlaků. Z výsledků vyplývá že  u 
pacientů s PE je přítomna hyperinflace plic že tento nález je signifikantní.  Hypotéza jedna 
potvrzena nebyla, leč evidentní změny plicních funkcí jsou přítomny. Obstrukce dýchacích cest je 
naznačená leč statisticky  nesignifikantní. Okluzní tlaky jsou oproti vypočítané normě významně 
sníženy a statisticky signifikantní. Korelace změněných plicních funkcí s mírou deformity 
nekoreluje.  Srovnání plicních funkcí a síly po korekční operaci dle Nusse potvrdilo jisté  statisticky 
významné změny , nicméně  nejsou v pozitivní korelaci ke zdraví pacienta. Např. -8% snížení VC, IC 
o 14%. U průtoků dechových cest a v síle respiračního svalstva nedošlo k signifikantním změnám.  

Kap. 5.) Diskuse.  Diskuse je napsána velmi dobře, autorka shrnuje a slovně komentuje naměřené 
výsledky. Porovnává je s již publikovanými výsledky a také přidává vlastní komentář a názor. 
Diskuse splňuje náležité parametry a je hodnotnou součástí práce.  Autorka prokázala dobrou práci 
s naměřenými daty i vědeckými prameny.  

Závěr vedoucího práce:   Autorka si jako téma práce zvolila  velmi zajímavou problematiku , která  
podává hlubší vhled do problematiky hrudních deformit obecně.  Autorka během svého bádání 
prokázala schopnost práce se sofistikovanými diagnostickými přístroji i práci s pacienty a dobrou 
organizační schopnost při koordinaci meziklinikové spolupráce.   Práce samotná je pak  velmi 
významná neboť se v tuzemském prostředí jedná o pilotní  práci a také z pohledu mezinárodního 
tato práce přináší množství dalších nových výsledků a tak problematiku hrudních deformit  
rozšiřuje a v mnohém doplňuje. Stanovené cíle autorka splnila a hypotézy  řádně otestovala. Z  
celkového pohledu  práci hodnotím jako vysoce přínosnou a důležitou. Po celou dobu autorka 
pracovala svědomitě , absolvovala  množství konzultací a to nejen s vedoucím práce , ale i s dalšími 
odborníky.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze 12.5, Petr Bitnar  


