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Téma práce je velice aktuální a zajímavě zpracováno. Předkládaná práce má 87 stran, 
jednotlivé části jsou vyváženě členěny, je podložena 54 citacemi, má 9 příloh a je doplněna 
probandkou vypracovaným letákem domácí fyzioterapie pro rodiče dětí po adenotomii. 
 
Přehled poznatků je úzce zaměřen na problematiku spojenou s výskytem adenoidní vegetace 
(AV) u dětí. Především speciální část objasňuje symptomatologii, diagnostiku a terapii těchto 
dětí. Fyzioterapie a její metodický postup je zpracován na 27 stranách, je logicky členěn a 
rozpracován s odkazy na anatomicko-fyziologickou podstatu adenoidní vegetace a její 
radikální chirurgické řešení. Z toho vyplývá i program fyzioterapie pro tyto děti.  
Z textu je patrné, že jednak má probandka osobní zkušenosti s touto problematikou a jednak 
přesně pochopila podstatu a význam nedoceněné a opomíjené fyzioterapie u dětí po 
adenotomii. Předkládá návrhy a důvody, jak, proč a kdy by měl lékař indikovat techniky 
respirační fyzioterapie do léčebného programu. Poukazuje na rychlou a relativně snadnou 
cestu k funkční obnově nosu a nosohltanu. Velmi cenné je zdůraznění významu této funkce 
jednak při dechových projevech dětí a jednak její vliv na posturální chování dětí. Kombinace 
pohybových a dechových prvků je pro děti podána formou motivující hry, která může mít 
neomezený časový, ale i věkový limit. Umožňuje tak společnou a přesně cílenou fyzioterapii 
rodiče a dítěte, která je podána jednoduchou, srozumitelnou a přitom velmi účinnou formou.  
Pro získání výsledků, které jsou obsahem praktické části práce, vytvořila probandka dotazník 
pro rodiče a děti s AV, jehož výsledky jsou prezentovány na str. 56 – 59. Grafické i tabulkové 
znázornění výsledků má velmi pěkný design, je přehledné a jasně srozumitelné. Praktická část 
je také podpořena názorným letákem, který probandka sestavila a poskytla k použití na 
klinickém pracovišti ve FN Motol, kde se děti s AV léčí. 
Kazuistika je popisem praktického uplatnění programu respirační fyzioterapie a pohybových 
aktivit u dítěte, které prodělalo adenotomii na Klinice ušní, nosní, krční UK 2. LF a FN 
Motol. Text nezabíhá do nepodstatných detailů, je čtivý a inspirující pro praktické využití 
v odborné praxi fyzioterapie, stejně jako v běžném životě rodiny. Odráží nejen pouhý zájem, 
ale také určitý stupeň empatie probandky – sama je maminkou 8letého chlapce. 
Diskuse je, mimo jiné, zamyšlením nad tím, jak zpět dostat do povědomí odborné společnosti 
význam fyzioterapie jako nedílné součásti strategie léčby dětí po adenotomii. Probandka 
zmiňuje také okamžiky spojené se stresem dítěte a jeho odrazem v somatopsychickém 
projevu dítěte, ovlivnění jeho chování pomocí vedených, ale i spontánních pohybových 
aktivit, orientovaných na  prevenci následků chybných dechových vzorů a odlišných 
motorických projevů dětí s AV. Polemika jednotlivých fyzioterapeutických postupů je 
podpořena nejen vlastní praxí probandky, ale i z literárních zdrojů. Citace však v diskusi 
nejsou uvedeny, a to je škoda.  
 
Jako vedoucí práce bych ráda zdůraznila, že probandka si téma zvolila sama, po mnoha 
nezávazných diskusích se mnou se pak rozhodla téma zpracovat. Byl to pravděpodobně 
respekt k tématu bakalářské práce, že začala pracovat s dostatečným časovým předstihem. Na 
konzultace přicházela opakovaně, a to s připravenými materiály a v koordinačním časovém 



postupu s lékaři ORL kliniky. Její velmi odpovědný přístup je jasně patrný z kvalitně 
zpracovaného tématu práce. 
 
Jako nedostatek této práce vidím místy hovorově zpracovaný text, opakované překlepy a 
tiskové chyby. Ale velmi pěkně zpracované přílohy s barevnou fotodokumentací tyto 
nedostatky plně vyvažují. 
 
 
Závěr:  Práci plně doporučuji k obhajobě. 
 
Praha, 14.5. 2011    Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D. 
 


