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Cíl práce nebyl definován. Studentka si téma vybrala ze zájmu o rehabilitaci pacientu s diagnózou
Duchennovy muskulární dystrofie. Ve své práci se zamerila na souhrn informací, týkajících se
f)rzioterapie respiracního systému u pacientu s DMD. Jejím úcelem bylo poskytnutí všeobecného
prehledu mezinárodních prístupu k lécbe respiracních komplikací u pacientu s DMD. Svuj úcel však
zduraznila až v záveru práce, vhodnejší by bylo jej zduraznit v úvodu.

Abstrakt je prehledný a strucne shrnuje všeobecné cíle respiracní f)rzioterapie. V anglické verzi jsem
neshledala žádných významných stylistických a gramatických chyb.

V úvodu studentka strucne charakterizovala a popsala nejvýznamnejší komplikaci onemocnení DMD,
tj. postižení dýchacího systému, který ovlivnuje kvalitu života pacientu s DMD aje nejcastejší
prícinou predcasného úmrtí. Vzhledem k závažnosti tématu bych v práci vynechala formulace typu:
"..., že se snad casem nalezne nejaké to východisko. "

Teoretickou cást studentka zacíná všeobecným popisem myopatie- klinických projevu, etiopatogeneze
atd. a navazuje podrobnejším popisem DMD, opet klinických projevu, ale i genetického podkladu a
komplikací. Zbytecné je uvádení nekolika citací se stejným obsahem informací. Ve 3.,4. a 5. odstavci
si mužeme precíst celkem 3x o svalové dystrofii a vždy se dozvídáme, že se jedná o progresivní,
geneticky podmínené onemocnení postihující kosterní svalstvo.

Kapitola 4.4 Vliv posturálního systému na dýchání: Velmi pekne jsou popsány vztahy mezi
posturálním systémem a dýcháním Studentka si vcelku dobre poradila se zpracováním zdroju. Jen
v odstavcích týkajících se hrudní a krcní pátere vznikly pri prepisování nepresnosti a vypadly nekteré
údaje o etiologii snížené pohyblivosti hrudníku a neergonomického zakrivení krcní pátere.
V kapitole 4.4.1 precizne popsala funkci bránice v respiracním a posturálním systému.

Kapitola 4.5 Funkcní vyšetrení plic: Je prostým všeobecným souhrnem informací z ruzných zdroju.
Poznamenala bych jen, že pri funkcním vyšetrení se merí statické a dynamické parametry nebo
hodnoty, nikoli pouze objemy plic. Objem je velicina statická, pokud jej vztáhneme k casu jedná sejiž
o velicinu dynamickou- prutok.

Kapitola 4.6 Zmeny mechaniky dýchání: Strucne a jasne vypíchla fakta o typech respiracní
insuficience, statických i dynamických odporech plic a prehledne je sepsala.

Kapitola 4.7 Respiracní systém u DMD
4.7.1 Kašel
V této kapitole cerpala studentka prevážne ze zahranicní literatury a podarilo se jí informace prehledne
zformulovat a seradit. I když se obcas pri prekladu zmenila vetná skladba a souvetí je ponekud
kostrbaté, celkove neztrácejí údaje na duležitosti a aktuálnosti. Všechna data týkající se fází, funkce
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kašle, jeho patologie u pacientu s DMD i merení jeho efektivity a dalších parametru na sebe plynule
navazují. Pouze zmínka o dysfunkci glottis nezapadá ideálne do kontextu. Prestože se stejným
zpusobem o ní zminují i zdroje, z nichž studentka cerpala. Ve 4. odstavci popisujícím patologické
respiracní funkce u DMD se uvádí, jak glotická dysfunkce brání vytvorení dostatecného nitrohrudního
tlaku. V následujícím odStavci cituje studentka ten samý zdroj, který tvrdí, že pacienti s DMD mají
vetšinou uspokojivou funkci glotis. Vzhledem k duležitosti funkce glotis na efektivitu kašle by bylo
vhodné tyto fakta overit i z jiných zdroju.
4.7.2 Ventilace ve spánku
Opet jsou zde nadbytecné, opakující se informace. V obmenách si zde napríklad mužeme precíst, jak
progredující svalová slabost ovlivnuje nemocnost a vede k úmrtí. Skvele se studentce naopak podarilo
zpracovat polemiku o nejednoznacném názvosloví centrální/obstrukcní apnoe/hypopnoe a
hypoventilace. Srozumitelne a prehlednejsou sepsány zmeny plicních objemu, svalového tonu,
saturace apod. behem normálního i patologického NREM, fázického i tonického REM spánku a z toho
vyplývající klinické obtíže a kompenzacní mechanismy.

Kapitola 4.8 Metody a techniky lécby respiracního systému u DMD
4.8.2 Mechanická ventilace

V podkapitolách studentka prehledne sumarizovala údaje o indikacích, efektech na respiracní ijiné
telesné systémy, nežádoucích úcincích neinvazivní nocní nebo denní i invazivní ventilace. Preklady
citací ze zahranicních literárních zdroju jsou adekvátní. Prehledne si poradila i s polemíkou o timingu
NIV a rozhodováním bude-li indikována NIV nebo LMTY.
4.8.5 Hygiena dýchacích cest
Obdobne i zde studentka príkladne zpracovala fakta o metodikách sloužících k odstranení sekretu
z dýchacích cest a zlepšení jejich pruchodnosti.

5.Praktická cást
5.1 Kazuistika
Jelikož se jedná o bakalárskou práci fyzioterapeuta, mela by být kazuistika více rozvedena.
V teoretické cásti studentka nekolikrát zmínila duležitost vztahu posturálních a dechových funkcí,
dynamiky pátere, poddajnosti hrudníku apod. na respiracní funkce. Z tohoto pohledu je popis"
Dynamika pátere dobrá, plochá záda, incipientní skoliosa. " velmi nedostatecný a od studenta
tyzioterapie bych ocekávala bohatejší odborný slovník. Rozvíjela se páter u pacienta ve všech
segmentech a všemi smery dostatecne? Plochá záda znamenají oploštelou hrudní kyfosu nebo
vyhlazenou bederní lordosu? Krcní páter byla také plochá? Skoliosa byla dextro- nebo
sinistrokonvexní, kompenzována nebo ne? Úplne chybí zmínka o mechanice hrudního koše a typu
dýchání. Doporucovala bych také strukturovanejší zápis rehabilitace: jestli se stejné techniky
využívaly pri každém cvicení nebo se využití technik menilo v závislosti na vývoji základního
onemocnení a aktuálního stavu pacienta.
Zhodnocení efektu rehabilitace je popsáno pouze pomocí funkcního vyšetrení plic, chybí zde zmínka o
zmene klinického stavu (zmena rozvíjení pátere, dechových pohybu) a subjektivní zhodnocení
rehabilitace pacientem. .
Pri vyhodnocování grafu mužeme získat dvojí protikladné výsledky. Pri porovnávání absolutních
namerených hodnot, zjištujeme, že se pacient po 7 letech mírne zlepšil, i když jeho základní
onemocnení progreduje. Pokud budeme vycházet ze srovnávání pomeru náležitá 1namerená hodnota
dojdeme k opacnému záveru.
FEV1 1.64 (reff. 1.8) 11.73 (retI. 3.09)
PEF 3.28(4.16)/3.87(6.44)
MEF75 2.7 (3.74) 13.67 (5.61)
Apod.
Vzhledem k výše uvedenému by i zhodnocení funkcního vyšetrení plic melo být podrobnejší. Strucný
zápis "... . parametry ( ) vykazovaly mírné zlepšení oproti výsledkum... .. presto jsou tyto všechny
parametry snížené z hlediska normy. " je nedostatecný a neposkytuje více informací, než mužeme
zjistit z tabulek.
Kazuistika poskytuje studentce prostor k uplatnení vlastního názoru. Tuto možnost nemela v popisné
teoretické cásti. Vyjádrení, jestli respiracní fyzioterapie mela u daného pacienta s DMD ocekávaný
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efekt nebo nikoli chybí. Cástecne je tento nedostatek vykompenzován uvedením krátkodobého a
dlouhodobého rehabilitacního plánu.

V diskusi se studentka venuje ožehavým problémum a vystihuje pomerne dobre duvody sporu
v indikacích nekterých lécebných metod. Diskuse by se mela týkat již dríve zminovaných témat.
Uvedení problematiky chrápaní je nadbytecné.
Záverem studentka strucne shrnula veškeré informace z teoretické cásti.

Studentka svého úcelu v bakalárské práci dosáWa.
Téma práce je zajímavé astudentka musela k jejímu sepsání prostudovat a zpracovat mnoho
odborných cizojazycných zdroju, což se jí vcelku zdarilo. K využití mela studentka k dispozici
rozsáWé a dostatecné literární zdroje, z nichž nekteré popisovaly urcitá [akta podobne. To vedlo obcas
ke zbytecnému opakování stejné informace.
Pri prepisování citací by si studentka mela dát pozor na logickou stavbu vety, aby zmenou poradí vet v
souvetí nedošlo ke zmene puvodního smyslu a neztrácela se kontinuita textu. Doporucovala bych
podrobnejší kontrolu vlastní práce a opravu preklepu a pravopisných hrubek, zvlášte zámeny i/y bijí
do ocí.

Práci považuji za dostatecne kvalitne zpracovanou ve smyslu požadavku kladených na bakalárskou
práci, a proto ji doporucuji k obhajobe.

Doplnující dotazy:
1. Vyskytuje se u pacientu s DMD dysfunkce glotis a event. jakého typu? Obecne, který typ

dysfunkce glottis více snižuje efektivitu kašle?
2. Podle hodnot v grafech kazuistiky, mel pacient respiracní poruchu a jakého typu? Z ceho

usuzujete, že FV krivka je bez známek obstrukce?
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V Praze dne 14.5 2012
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