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Diplomová práce má velmi dobrou odbornou kvalitu. Clenení je logické a
prehledné. Po stránce jazykové a gramatické jsem neshledala vetší nedostatky.

V teoretické cásti se autorka na 13 stranách venuje funkcnímu delení dýchacích
svalu, funkci bránice, mechanice dýchání a vše pak dává do souvislosti
s míšním poranením. Dále velmi prehledne a podrobne popisuje parametry
plicních funkcí, metody funkcního vyšetrení plic a interpretaci výsledku, dle
kterých lze posuzovat funkcní stav respiracního systému. V další kapitole se
venuje merení síly respiracních svalu u pacientu se SCI neinvazivní technikou
(merení ústních okluzních tlaku Pimax a Pemax a merení klidové funkce bránice
metodou PO.1). V poslední cásti teoretické cásti rámcove nastinuje etiologii,
delení, ASIA klasifikaci a možnosti rehabilitace u pacientu míšní lézÍ.
V záverecné kapitole vysvetluje význam vyšetrení plicních funkcí u spinálních
pacientu.

Cíle a hypotézy
Práce si kladla za cíl posoudit funkcní stav respiracního systému, detekovat
nejcastejší respiracní komplikace, vybrat nejvhodnejší metody vyšetrení plicních
funkcí, definovat vztahy mezi vyšetreními a klinickým stavem, predikovat
možné pozdní komplikace a posoudit prípadné rozdíly mezi jednotlivými typy
míšních lézÍ.



Metodika

V této cásti popisuje soubor sledovaných pacientu a opet velmi peclive popisuje
metodiku spirometrického vyšetrení a vyšetrované funkce (merení krivky
objem-cas a krivky prutok- objem, merení maximálních ústních okluzních tlaku
Pimax a Pemax, merení klidové funkce bránice PO.I, merení odporu dýchacích
cest prerušovanou technikou Rint a merení negativního exspiracního tlaku
NEP).

Výsledky
Autorka vyšetrila 16 pacientu, do studie použila pouze 15 z nich rozdelených do
dvou skupin - krcní léze a horní hrudní léze.
Namerené hodnoty sledovaných parametru plicních objemu a kapacit,
maximálních ústních tlaku a klidové funkce bránice, metody Rint a NEP
v období prvních 6 mesícu od vzniku SCl byly zpracovány na 15 stranách
popisnou formou vcetne prehledných tabulek a grafu.

Diskuze

V této cásti autorka shrnuje výsledky své práce a porovnává je s dostupnými
literárními zahranicními zdroji (tuzemské zdroje nejsou dostupné, jelikož se
touto problematikou u nás dosud nikdo hloubeji nezabýval).
Stanovené cíle byly dosaženy a hypotézy potvrzeny- sledovaní pacienti se
behem pul roku v jednotlivých parametrech PF zlepšili a skupina s menším
postižením od pocátku dosahovala lepších hodnor PF.
Autorka ukázala odbornou vyspelost, jak ve zpracování magisterské práce, tak
v práci se zahranicními zdroji.

Práci považuji za tematicky prínosnou a velmi kvalitne zpracovanou, a proto ji
doporucuji k obhajobe.

Otázky:
1. Blíže vysvetlete techniky dechové rehabilitace. Které konkrétne byste

použila k navýšení vitální kapacity, a které k posílení exspiracních svalu.

2. Budete se dále této problematice venovat?
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