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Předložená bakalářská práce má charakter rešeršní práce, obsahuje 86 stran textu, který je 
rozdělen na tématické okruhy. Teoretická část je nejrozsáhlejší, má 43 stran, zabývá se 
anatomií a kineziologií hrudníku, včetně funkce respiračních svalů, následuje ontogenetický 
vývoj a metody vyšetření funkce plic. Velká pozornost je věnována hrudní chirurgii a 
navazuje přehled terapeutických vstupů a intervencí, důraz je kladen na fyzioterapii dětí po 
operativních zákrocích na hrudníku. Praktická část je doplněním poznatků z teorie, proto je 
zpracována pouze na 14 stranách a je rozdělena na metodiku fyzioterapie a kazuistiku 
pacienta po hrudní operaci. Následuje 6 stran diskuse, ve které se text opírá o 68 literárních 
zdrojů, z toho 29 citací je z českých textů. Práci uzavírá rozsáhlá příloha 24 obrázků, které 
jasně demonstrují text práce. 
Cílem práce bylo nastínit možnosti uplatnění fyzioterapie v rámci multidisciplinárního týmu, 
jehož specialisté jsou do problematiky dětí po operacích na hrudníku zasvěceni.  
 
Podle obsahu a názvu kapitol je práce přehledně a logicky členěna, teoretická část plně 
poskytuje přehled problematiky tématu práce a především pak přehled možností 
fyzioterapeutických intervencí s důrazem na význam respirační fyzioterapie u pacientů po 
operacích v oblasti hrudníku. 
Role fyzioterapeuta je doposud ne zcela objasněna a výsledky jeho práce jsou obtížně 
objektivizovatelné, a to i přesto, že se jeho působení v týmu jednoznačně vyžaduje. Také 
klinické studie, zabývající se účinkem fyzioterapie po hrudních operacích, se zaměřují 
především na dospělé pacienty. Dětská chirurgie je z pohledu fyzioterapie málo zkoumaná a 
zatím nemá takovou pozici jako například v rámci dospělé chirurgie. Tento fakt se často 
odráží také v indikaci fyzioterapie lékařem. Probandka předkládá přehled o fyzioterapii 
v rámci pooperačního období, přibližuje tuto problematiku a zdůvodňuje nutnost aplikací 
technik respirační fyzioterapie.  
Přehled dostupných technik respirační fyzioterapie probandka uvádí  podrobně a za ocenění 
stojí její samostatné praktické ověření v praxi na Klinice dětské chirurgie UK 2. LF a FN 
Motol. Vlastní zkušenosti se promítají i do diskuse, která je pojata věcně, polemicky i 
obsahově odpovídá rozsahu bakalářské rešeršní práce.  
Referenční seznam literních zdrojů je obsáhlý,včetně odkazů na internetové zdroje, je přesně 
zaměřen k danému tématu. Pouze u několika stěžejních autorů je literatura datována dříve jak 
v poslední dekádě. Jedná se však o stěžejní publikace, které jsou teoretickou podstatou pro 
uvedení novější poznatků především s tématem vývojové kineziologie a technik operativních 
zákroků. I to svědčí o aktuálnosti tématu, ve kterém se probandka pohybovala samostatně a 
s přehledem. 
Popisná a výkladová část práce, týkající se terapie, je stylisticky bezchybná, přehledně psaná 
a logicky členěna. Výkladová část a zdůvodnění vhodnosti aplikace technik respirační 
fyzioterapie je rovněž přehledné a čtivě psané. Management respirační fyzioterapie je pojat 
metodicky a zasvěceně, a to vzhledem k praktické fyzioterapii u lůžka dětského pacienta.  
Diskuse správně poukazuje na fakt, že dětská hrudní chirurgie je velmi rozsáhlým oborem, 
který zahrnuje řadu diagnóz. Z toho plyne, že také klinický obraz dětských pacientů je 
rozmanitý a u řady z nich se každodenní fyzioterapie musí měnit dle jejich aktuálního stavu. 



Co bylo, je a vždy bude podstatou práce fyzioterapeuta, je prevence vzniku plicních 
komplikací a jejich nežádoucích následků. Zde je role respiračního fyzioterapeuta 
nepostradatelná a jistá míra osobní statečnosti, podložena dokonalou znalostí algoritmu 
metodických postupů respirační fyzioterapie je jen důsledkem náročnosti této práce. 
Uvedená kazuistika 8letého dítěte s diparetickou formou DMO po nešikovném pádu na levou 
paži a pohmoždění hrudníku s následným pneumothoraxem vlevo, je toho důkazem. 
Kazuistika je vyjádřena v bodové informativní formě, je přehledná a srozumitelná. 
Krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační program je pojat s přehledem a svědčí pro odborné 
znalosti probandky. Z toho také vyplývá rozdílný pohled na propuštění pacienta z pohledu 
lékaře – pneumothorax vyléčen a z pohledu fyzioterapeuta – vzhledem k chybné motorice 
hrudníku by bylo třeba ještě ve fyzioterapii pokračovat, takto byla bohužel přerušena 
předčasně. 
 
Cíl práce byl splněn. Celkově oceňuji pracovní samostatnost probandky, kvalitní zpracování a 
srozumitelnost textu, který je doplněn názornými, velmi pečlivě volenými obrázky. Vše také 
ukazuje náročnost práce fyzioterapeuta s dětmi po chirurgických zákrocích na hrudníku. 
 
Bakalářskou práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze, dne 15.5. 2011   Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.   


