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Zvolené téma stimuluje ocekávání o velmi zajímavých poznatcích. Skutecný výsledek
predložené práce je však bohužel více než frustrující.
Zduvodnení:

Práce obsahuje celkem 47 stran textu a obrázku, z toho je 33 stran textu, který se snaží
zabývat zvoleným tématem aje umele prodloužen nedodržením pravidel grafické úpravy
textu- na 8 stranáchtextkoncíani ne v polovinestrany,napr.str. 8 má pouze5 rádku,str.24
pouze 3 rádky apod. V tomto výctuje zahrnuta také kazuistika pacienta, napsaná na 2 a pul
stranách, následují necelé 2 strany diskuse, pul strany textu záveru na str. 39. Literární zdroje
31 publikací s citacemi autoru a 6 odkazu na internetové zdroje.
Odbornost textu je nízká. Uvedené informacejsou psány, jakoby byly urceny laikum, kterí si
kladou otázku, co se to vlastne "predcasne" stalo a hledají odpoved, jak pecovat o nezralého
novorozence. To se týká predevším kapitol 3.1 a 3.2. Charakteristikou kapitoly 3.3 je
sympatická snaha probandky detailneji popsat patologii orgánových systému nezralého
novorozence. Bohužel zde není uvedena žádná souvislost s tématem práce, tedy jak se
napríklad projeví prítomnost gastroesofageálního refluxu (GER) na souhre dýchání, sání ci
polykání, zvlášte pak, když z internetových zdroju lze získat validní informace zvoleného
tématu, podložené EBM, napr. od Gillien Kennedy, prední odbornice na príjem potravy u
nezralých novorozencu (ci z ceských zdroju od Matejickové, uznávané ceské a slovenské
odbornice na orofaciální problematiku.
3 odstavce tématu jsou citace ze stejného literárního zdroje (Klusácek, 2006) bez
konfrontacních citací s dalšími, predevším zahranicními autory. Kapitola 3.3.2 Dýchací
systémje strucným výctem ze trí ceských publikacních zdroju (Borek in Borek a kolektiv
autoru 2001, Peychel 2005 a Hrodek &Vavrinec 2002). I zde není jediná poznámka o
souvislosti funkcního dopadu polohování na dýchání a na sání ci polykání. Zcela mimo
souvislost je napríklad charakterizována pneumonie, která, za príznivé reakce na lécbu, nemá
zásadní vliv na sání ci polykání nezralého novorozence. A pokud je treba zvýšené pozornosti
ze strany zdravotnického personálu ci rodicu, pak by se v textu mela zmínit korelace
pravdepodobnosti aspirace v prubehu príjmu potravy. Zmínena není.
Ješte markantneji se netýkají zvoleného tématu polohování, dýchání, sání a polykání uvedené
poznatky o syndromu náhlého úmrtí novorozence ci o vrozených malformacích.
Citace nejsou objektivne podloženy databazí EBM a prestože uvedení autori se problematikou
zabývají,jejich publikace nesplnují mezinárodní požadavky EBM, také zahranicních
publikací je sporadicky uvedeno v seznamu literatury. MUDr. Magdaléna Weberová-
Chvílováje praktickým pediatrem s bohatými praktickými zkušenostmi, které se týkají
rozsáhlé problematiky detí s perinatální záteží. Její publikace z referencního seznamu
(Weberová, 2009) je urcena pro rodice predcasne narozené deti, kterí založili obcanské
sdružení Nedoklubko. Proto i psaný text je orientován na laickou verejnost a jako zdroj pro
bakalárskou práci by nemel být brán jako nosný a stredný zdroj citací.
Význam polohování u predcasne narozených detí je stredem zájmu hned nekolika odborných
spolecností, napríklad sester se specializací na novorozenecký lIP, lékaru stejného oddelení,
nutricních terapeutu a predevším také fyzioterapeutu. V kapitole 5. je text, který se zabývá
významem polohování predcasného narození dítete, ale nikoli jeho duvody a návody,jak jej



"

fYzioterapeutickyvyužít, netýká se však podpory a terapeutického vlivu polohování na
dýchání, popisuje vliv klokánkování ci pronacní polohy na celkový rozvoj dítete a jeho dobré
prospívání. Probandka správne uvádí, že obe metody pozicního pusobení na rozvoj dítetejsou
kontroverzne diskutovány, str. 29 odstavec 2., opet však neuvádí, zda zdroje, ze kterých
vychází, zminují také nejakou korelaci polohování a dýchání ci sání.
Kazuistika je zkráceným popisem dvoumesícní hospitalizace predcasne narozenéhojedince, u
kterého byla fYzioterapie(spíše kdy fyzioterapeut prišel navštívit maminku s miminkem)
zahájena sedmý den po narození. 3 strucné záznamy nenesou známky fYzioterapie,ale obecne
popisují polohu dítete pri príjmu potravy, pri kojení. Informace, týkající se stavu a péce po
propuštení, jsou orientovány pro praktického lékare detí a dorostu, netýkají se fyzioterapie.
Fotodokumentace neodpovídá zvolenému tématu práce. Škoda, že se probandka neinspirovala
obrázky ci ilustracemi práve z publikací doktorky Weberové.
Diskuze je velmi povrchní a nevyjadruje názory, polemiku a zkušenosti probandky s daným
tématem. Proto se také zásadne nemohu s probandkou shodnout v jejím tvrzení, které uvádí
na str.38,ve druhémodstavci,že totiž- cituji:"K prostudovanípolohovánípredcasne
narozených detí z hlediska funkce dýcháníjsem získala dostatek podkladu." Postrádám
predevším informace od zahranicních autoru a probandka ani zdaleka nevycerpala literární
zdroje, psané v ceském a slovenskémjazyce.

Predpokládám, že vedoucí práce se s probandkou nespolupracovalo lehce, PaedDr. Irena
Zounková, Ph.D., je specialistou predevším na fYzioterapiiširoké problematiky nezralých
novorozencu, kam radíme prioritu polohování. Úspešne vedla již mnoho bakalárských a
diplomových prací oboru fYzioterpienejen na materské 2. LF UK Praha. V této práci však
postrádámjejí vliv a možnost výsledek práce ovlivnit. Škoda. Neznám pozadí její spolupráce
pred predložením této práce k obhajobe, proto si její názor pri obhajobe ráda vyslechnu.

Probandka se po 5ti letech studia uchází o zakoncení 3letého bakalárkého programu
fYzioterapie.Její snahu lze chápat jako sympatickýpokus o dokoncení studia. Predložená
práce však neodpovídá požadavkum na jednoznacné doporucení k obhajobe. Proto jsem,
jako oponent, probandku dostatecne vcas informovala o tom, co je treba si pro obhajobu
doplnit a pripravit tak, abych mohla souhlasit s touto prací jako s obhájenou, viz text emailu.
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Práci pouze postupuji k obhajovacímu rízení. Projejí kladné ukoncení, tedy obhájení, však
budu hlasovat pouze v prípade, že probandka dostatecne vecne, polemicky správne a logicky
odpoví na mé dotazy, týkající se zduvodnení principu, metodických postupu a praktického
využití polohování predcasne narozených detí z hlediska funkce dýchání a sání, presne jak si

probandka zvolila v názvu své bakalárské práce. / í
,
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Praha, 16.5.2012 Doc. PaedDr. ~~, PhD.
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