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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 obsáhlý s použitím relevantních , validních a moderních zdrojů, avšak je zde jistý 
nepoměr mezi tuzemskou a zahraniční literaturou a množství zdrojů tak  tzv. neimpactovaných 
tudiž s nižší vědeckou a objektivní hodnotou . Odkazy na citace v textu jsou  po  formální stránce 
správné , nicméně  v některé a to i stěžejní  části textu nejsou  citacemi podložené ( viz např. strana 
14, kde autorka popisuje pozici a tkáňovou strukturu bránice) . 

Práce je obsahově členěna na část teoretickou (přehled poznatků) a část praktickou. Práce je 
formálně načleněna do 5 kapitol. Kapitola 1-4 je přehledem poznatků , kapitola 5 je kazuistika a 
metodika fyzioterapeutického vyšetření. Členění práce je logické a přehledné.  

Kapitola 1.) Anatomie a kineziologie . V první subkapitole se autorka zabývá velmi správně a 
zajímavě cíleně  anatomií a vývojem respiračního systému u dětí a to již od vývoje prenatálního. 
Kap. 1.2. respiračně-posturální svaly je však pojata velmi obecně na podložena velmi málo citacemi 
a to jen z domácích literatury a to ještě z monografií což úroveň rešeršního bádání snižuje. Logika 
této kapitola také není zcela zřejmá  Také rozsah kapitoly je velmi malý. Obdobný problém s citační 
podložeností a množstvím zdrojů  je i u ostatních subkapitol. Některá závažná tvrzení jsou pak 
podložena jen jedním zdrojem a byla by tak vhodná spíše do diskuse než do přehledu poznatků u 
tohoto typu práce (např str. 21 …dýchání otevřenými ústy vede k oslabení funkce expiračních svalů 
což má za následek vadné držení těla...) . Jinak je tato kapitola zpracována správně se zřejmým 
vývojovým zaměřením což je vzhledem k tématu zcela správné a žádoucí.  

Kap. 2) Ontogenetický vývoj a metody vyšetření.  Kapitola je pojatá správně , leč leckdy opět 
okleštěně. Zejména subkap. 2.3. Metody vyšetření respiračních svalů  je až příliš stručná ,a některé 
důležité vyšetřovací postupy jsou jen naznačeny což vzhledem k názvu kapitoly i záměru práce  
považuji za ne zcela dostatečné. Také vysvětlení termínu spirometrického vyšetření (RV, FRC apod.) 
je velmi stručné až obecné.  Nicméně i tato kapitola splňuje svou výpovědní hodnotou požadované 
parametry.  



Kap. 3) Hrudní chirurgie .  Tato kapitola je zpracována dobře, přehledně a vzhledem k zaměření a 
charakteru práce dostatečně.  Oceňuji zaměžení pozornosti autorky na poppeační komplikace, 
které jsou pro obor Léčebné rehabilitace stěžejní , neboť zde je tato léčebně-rehabilitační  
intervence velmi důležitá až klíčová .  

Kap. 4) Terapie. Tato kapitola je členěna do většího množství subkapitol a je také nejobsájlejší 
kapitolou práce, což je vzhledem k jejímu charakteru i názvu žádoucí.  Subkapitoly jsou logicky 
provázané a obsahově splňují náplň tématu. Jsou přehledné a mají dobrou nosnou informaci. 
Jedinou výtkou  je však fakt že autorka v této kapitola vychází z relativně malého počtu zdrojů a to 
především z dvou monografií  (Smolíková , Máček 2010 ; Pryor, Prasad 2010) Ostatních citačních 
zdrojů je k rozsahu kapitoly poměrově relativně málo, což bych v rešeršním typu práce uvítal  a 
zejména více v pestrosti možných rehabilitačních přístupů. Kap. 4.3.3. - Pooperační komplikace 
v oblasti pletence ramenního a kap. 4.3.4. - Syndrom vadného držení těla , jsou zpracovány velmi 
obecně. Kvituji , že pacientka zařadila tyto popperační kopmlikace do své práce a neopomněla je 
resp. upozornila na ně, ale obsahová stránka je spíše v náznacích , než že by vnesla hlubší pohled 
do problematiky.  

Kap. 5) Praktická část.  Tato kapitola je rozdělena v zásadě na dvě části. V první autorka popisuje  
Metodiku resp. jakýsi doporučený terapeutický vzorec a harmonogram a vdruhé části je pak 
praktické pozorování autorky – kazuistika. Obě části jsou zpracovány dobře , přehledně   a mají 
klinickou významnost.  

Diskuse.  V duiskusi se autorka vrací zpět k probraným  tématům a poznatkům přičemž je vzájemně 
kombinuje a tak dává do širších souvislostí a vztahů, čímž splňuje náplň diskuse. Autorka se 
v diskusi pozastavuje zejména nad problematikou pooperačních komplikací po odlišných 
chirurgických přístupech a dále nad problematikou  fyzioterapie v dětském věku. Zde zejména 
předesílá relativně malý počet validních studií v tuzemské i zahraniční literatuře a také jistou 
rozpoluplnost ve studiích , týkající se zajména efektu respirační rehabilitace. V závěru diskuse se 
autorka jednoznačně staví za užitečnost a efektivnost respirační fyzioterapie u  dětských pacientů 
po hrudních operacích, což považuji za správné.  

Závěr openta : I přes určité výhrady má práce solidní výpovědní hodnotu a poukazuje obsáhle na 
problematiku dětského pacienta po opearčním zásahu v oblasti respiračního systému, což je počin 
velmi užitečný a žádoucí. Výhrady jsou v zásadě převážně  formálního charakteru a nesnižují 
mnoho autorčin literární počin.  

Práci doporučuji k obhajobě.  

Otázky oponenta :   

1) Jak je autorkou vnímán názor na str. 14  … Až polovina dětí do 6 let neumí dýchat ústy jen 
při pláči...?  Známená to , že pokud dojde k obstrukci horních dechových cest (rýma, 
alergické zduření sliznice) novorozenec se zadusí, či veškerý čas propláče ?   

2) Str. 15. je zde velmi málo citací. Znamená to že od 3 věty je vše z monografie Pryor, Prasad 
2010?  



3) Str. 21 – Jak si autorka vysvětluje názor že dýchání ústy oslabuje aktivitu pomocných 
expiračních svalů a vede k vadnému držení těla?  Znamená to , např. že populační nárůst 
incidence VDT může být u některých pacientů způsoben změnou respiračního 
mechanismu?  Mohou mít  děti s obstrukcí nasálních dech. cest (např. zvětšené nosní 
mande) zvýšené riziko VDT?  

4) Str. 55 a 56 Pooperační komplikace a ramene a syndrom VDT.  Je uváděna incidence těchto 
poruch po operacích  na hrudním koši?  Jáká terapie je uváděna u syndromu zmrzlého 
ramene u pacientů do 3 let věku a  jak se tato porucha v takovém to věku klinicky 
projevuje.  U syndromu VDT chybí v práci podloženost názorů citacemi. Uvadějí i jiní autoři 
vyjma Martínkové (Martínková, 2000) tuto poperační komplikaci. Jak dle autorů vypadá 
antalgické držení těla u dětí do 1,5 roku života?  

 

Petr Bitnar v Praze dne 12.5.2011 

 

 


