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Předložená bakalářská práce má 87 stran. Obecná část věnovaná anatomii horních dýchacích 
cest, fyziologii dýchání – především dechovým objemům, funkci hrudníku, plicního 
parenchymu, dýchacím svalům, patologii horních dýchacích cest, je na 26 stranách. Speciální 
část zahrnující problematiku nejen patrových tonsil, ale především adenoidních vegetací 
včetně jejich symptomatologie, diagnostiky, terapie a fyzioterapie je na 27 stranách. Vlastní 
fyzioterapie je zpracována na 16 stranách. Praktická část spočívající v dotazníkovém šetření, 
vyšetření a zácviku dětí po adenotomii čítá 12 stran. Diskuze se závěrem jsou pak na 6 
stranách. Seznam citované literatury představuje 54 titulů a počet příloh 9.  
S ohledem na počet  prováděných adenotomií je téma práce velice aktuální. Nutno zdůraznit, 
že většina ORL pracovišť provádí pouze vlastní operační výkon bez doporučení další 
konzervativní péče. Smyslem respirační fyzioterapie je obnovit fyziologické funkce horních 
cest dýchacích po odstranění adenoidních vegetací a tím zprůchodnění nosu a nosohltanu. 
Respirační fyzioterapie u pacientů po adenotomii se tak stává velice potřebnou a originální 
metodou, kterou je nutno prosadit v širším použití. Název vlastní práce plně odpovídá 
zpracovanému tématu.  
Teoretická část je široce pojata od detailní anatomie a fyziologie k nejčastějším patologickým 
stavům. Mělo by se používat správné latinské názvosloví – cavum nasi místo cavitas nasi. 
Rovněž tak adenoidní vegetace nutno uvádět v množném čísle. Vycházíme z latinského 
vegetationes adenoideae. Není zmíněn význam nosního odporu pro rozvoj dýchacího 
svalstva. Stejně tak chybí charakteristika rinomanometrie jako metody objektivizující tlakové 
poměry a měřící odpor nosu. 
Speciální část  podrobně popisuje vliv adenoidních vegetací na vznik řady komplikací v ORL 
oblasti i v dolních dýchacích cestách a je podložena literárními citacemi.  
Velice dobře je podána kapitola diagnostiky a terapie adenoidních vegetací.  
V dalších kapitolách jsou již kvalitně a zasvěceně popsány praktické pokyny a způsoby 
fyzioterapeutických postupů doplněné velmi hezkými ilustracemi.    
Práce obsahuje řadu překlepů a tiskových chyb, které by bylo vhodné opravit. Přesto je velmi 
dobře zpracována a vlastní téma je zvoleno s ohledem na aktuálnost dané problematiky.  
Plně odpovídá požadavkům bakalářské práce. Obsahuje komplexní přehled rehabilitační péče 
o obnovení fyziologie dýchání po zprůchodnění horních cest dýchacích. Podává bohatý výčet 
všech fyzioterapeutických technik, které by bylo velmi přínosné prosadit do běžně klinické 
praxe ve spolupráci otorinolaryngologa a fyzioterapeuta. 
Vyskytla se při vlastní dechové fyzioterapii nějaká komplikace? Pokud ne, je známa 
z literárních údajů? Kdy je nejvhodnější dechovou fyzioterapii provádět? Možnosti, představa 
a návrh zavedení  v širší klinické praxi v rámci celé ČR jako standardního postupu. 
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