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Téma práce je závažné vzhledem k cetnosti výskytu dechové problematiky u jedincu
s progresivní neuromuskulámí dystrofií Duchennova typu.
Predkládaná práce má 59 stran, v úvodu práce probandka približuje duvody a motivaci ke
zvolenému tématu. Jedná se jednoznacne o osobní projekci, tedy zabývat se problémem
probandce blízké osoby. Jednotlivé cásti jsou vyvážene cleneny, teorie je psána na 40
stranách, 8 stran praktické cásti s kazuistikou pacienta, práce je podložena 45 citacemi, z toho
32 zahranicních zdroju, diskuse a záver je na dvou stranách.
Prehled poznatkuje úzce zameren na problematiku spojenou s výskytem respiracních
komplikací na podklade degenerativních neuromuskálních zmen. Práce je souhrnem
poznatku,jak tyto komplikace rešit, jak jim predcházet a jak fyzioterapeuticky ovlivnit
cetnost techto komplikací. Progrese onemocnení znamená pro postižené celoživotní ohrožení
jejich vitální funkce - dýchání. Perspektiva je neradostná, ale o to více naléhavá k hledání
rešení rychlého nástupu únavy svalu. Za správnou a kvalitní pécí o respiracní systémje snaha
zlepšit funkcnost respiracního systému, a tím celkový pocit zdraví a v neposlední rade také
zlepšit kvalitu prodlouženého života každého postiženého s jeho individuálními
komplikacemi pohybového a respiracního systému v rámci komplexní péce.
Text je podložen mnoha, predevším zahranicními citacemi autoru, kterí se tématem
dlouhodobe zabývají. Probandka prokázala dobrou práci s citacemi, dobrou orientaci
k jednotlivým otázkám péce o tyto nemocné a dokázala si poradit i s úzkou specifikou napr.
ventilace ve spánku, cožje pro tyto nemocné castým kruxem.
Text práce je otevrený a nabízí pokracování v daném tématu. Je však soucasne uzavren
diskusí a záverem, který má za úkol upozornit na stoupající potrebu fyzioterapeutické péce o
respiracní systém techto nemocných.
Z textu praktické cásti je patrné, že se probandka osobne zúcastnila péce o nemocného
Duchennovou dystrofií. 6 grafu má validní výpovední hodnotu a je objektivizací
fyzioterapeutickéintervence probandky u konkrétního nemocného se signifikatním záverem
nutnosti peclive sledovat a pravidelne porovnávat hodnoty funkce plic v korelaci progrese
onemocnení.
Negativne hodnotím chybné grafické ukoncení citací, a to v celém textu, dále nekolik
gramatických chyb, preklepu a predevším použití hovorového a slangového slova v písemném
textu. Tato forma vyjadrování však nesnižuje obsah zpracovaného textu a jeho význam.
Jako vedoucí práce bych ráda zduraznila, že probandka pricházela na konzultace osobne a
více jsme konzultovali pres email, proto moje pripomínky a otázkyjsou již v predložené
bakalárské práci zapracovány. Otázky nemám, casový prostor pro otázky plne poskytuji
oponentovi.
Záver:

Práci plne doporucuji k obhajobe.

Praha, 17.5. 2012
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