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Bakalárská práce posluchacky 2. lékarské fakulty UK v Praze, bakalárského studia

fyzioterapie, Hlavnickové Marie, je zpracována na téma "Polohování predcasne narozených

detí z hlediska funkce dýchání a sání".

Formální popis: práce byla ukoncena v dubnu 2012. Pocet stran: 47 stran. Literatura

odborná: 31 citací, z toho 11 ze zahranicních pramenu. 6 citací z webových stránek. Je

doplnena prílohami v poctu 2 (Fotografie novorozence, Polohy pri kojení).

Cílem bakalárské práce bylo rešeršní shrnutí poznatku o predcasne narozených detech, dále o

možnostech jejich polohování, které príznive ovlivní jejich dýchání a proces krmení - funkci

sání.

Práce je rozdelena do 10hlavních kapitol:

První kapitolou zvolila autorka Úvod, druhou kapitolou Cíle práce. 3. kapitola a jejich 3

subkapitoly obsahují vysvetlení pojmu predcasne narozené deti, jejich charakteristiku,

anatomické a fyziologické zvláštnosti, poznatky o patologii orgánových systému. 4. kapitola

je zamerena na funkci dýchání a sání nezralého dítete, 5. kapitola je venována významu

polohování u predcasne narozených detí, v dalších subkapitolách je zamerena na polohování

z hlediska funkce dýchání a sání. V subkapitole 5. 2 o významu polohování z hlediska funkce

dýchání uvádí autorka zajímavé výsledkyjednotlivých zahranicních studií.

Šestou kapitolou je Kazuistika. Diplomantka zpracovala anamnézu predcasne narozeného

dítete, hospitalizovaného dlouhodobe na jednotce intenzívní péce. Zaznamenala do anamnézy

den po dni taková data, která potrebuje fyzioterapeut ci ošetrovatelský personál umet odecítat,

pakliže má díteti vhodnou manipulací usnadnit dechovou funkci a funkci sání jako prvního

predpokladupríjmupotravy- napr.umeláplicníventilace,neinvazivnímechanickáventilace,

projevy saturace/desaturace, apnoické pauzy.

Predcasne narozeného novorozence navštívila 2x v intervalu 1 mesíce. Popsala jeho uložení

(polohu tela) v postýlce, sledovala prubeh fyzioterapie,kterou provádel fyzioterapeut -

specialista. Popsala zmenu dechových pohybu pri a po terapii, jak vhodné zapolohování



ovlivnilo budoucí koordinaci ruka - ústa. Bohužel, velice jednoduše, chybí i návrh další

terapie, ackoliv vedoucí práce na tyto nedostatky upozornoval.

7. kapitola - Diskuse - je vedena pouze na základe literárních pramenu. Osobní stanovisko

autorka neuvádí, pouze vysvetlení o dostupnosti respektive nedostupnosti literatury nejen

ceské, ale i zahranicní.

Vedoucí práce nebyla v lehké situaci. Více než osobních setkání využívala diplomantka

emailového kontaktu, který jiste nenahradí osobní diskusi o tématu. Intervaly mezi emailovou

poštou anebo vzácnými osobními setkáními byly dlouhé, s odmlcením až na nekolik mesícu

(první termín ukoncení bc studia byl pred 3 lety).

I pres mnohé pripomínky k forme a obsahu práce není vedoucí práce s konecnou verzí

spokojena. Vedoucí práce nikdy nevidela práci zpracovanou souvisle a návazne, nevidela

konecnou verzi textu a jeho formální zpracování pred výtiskem. To poznamenalo logiku

práce, její závery, chybné formální zpracování (viz požadavky na formální úpravu

bakalárských a diplomových prací na 2. LF UK v Praze), gramatické hrubé chyby apod.

Mesíc pred odevzdáním práce v roce 2012 nebyla diplomantka presvedcena, že práci dokoncí.

Vedoucí práce si byla vedoma, v jaké zdravotní situaci se diplomantka nachází, její

nerozhodnosti, jejího nízkého sebevedomí. Ocenuji však na slecne Hlavnickové snahu práci

dokoncit na základe mého domlouvání a naléhavosti. Jsem presvedcena, že dokoncení práce a

studia ji prinese ulehcení pri vstupu do její další profesionální budoucnosti.

Proto, i pres moji nespokojenost, veškeré mé výhrady, které jsem popsala, doporucuji práci

k obhajobe.

PaedDr. Zounková Irena, Ph.D.

V Praze, dnf'tc.
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