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Vzhledem k tomu, že neustále celosvetove stoupá pocet lidí u nichž je diagnostikován
jeden ze 4 stupnu chronické obstrukcní plicní nemoci (CHOPN) považuji téma práce za
aktuální. S tím jak stoupá povedomost o této nemoci ajejím vlivu nejen na respiracní systém,
ale i na pohybový systém, vstupuje do popredí zájmu nejen fyzioterapeutu, ale i pneumologu
péce o posturální systém pacientu. Dnesje již zcela neoddiskutovalelný vliv nastavení
jednotlivých segmentu pohybového aparátu na kvalitu dechu.

Tato práce se zabývá práve možností ovlivnení hodnot plicních funkcí u pacienta
s CHOPN cvicením dle metodiky Senzomotorické stimulace.

Teoretická cást má 33 stran. Obsahuje popis kineziologie a biomechaniky dýchacího
systému, vliv dýchacího systému na posturu a naopak. Následuje diagnostika, patogeneze
CHOPN, popis patologických projevu této chorobyjak v dýchacím systému, tak v celém
organismu pacientu (zejména ve svalech), péce o nemocné CHOPN, plicní rehabilitace. Je zde
také popis funkcního vyšetrení plic a popis metodiky Senzomotorické stimulace dle Jandy a
Vávrové.

Na zacátku praktické cásti, která má 20 stran, jsou vysloveny cíle a hypotézy této
diplomové práce. Cílem bylo zjistit jakou merou je cvicení dle metodiky Senzomotorické
stimulace (pomocí držení tela, aktivací svalových souher a nastavení do optimální polohy pro
aktivaci bránice) schopno ovlivnit hodnoty plicních funkcí u nemocných s CHOPN. Dalším
cílem bylo také zjistit, jestli je predpokládanou zmenu možno objektivizovat pomocí
spirometrického vyšetrení. Studentka predpokládala, že specifické držení tela a s tím spojená
aktivace svalových souher vyvolaná cvicením dle metodiky Senzomotorické stimulace navodí
aktuální zmenu hodnot funkcí plic u nemocných s CHOPN a dále predpokládala, že zmeny
hodnot plicních funkcí budou prevážne v tech parametrech, které korelují se svalovou
aktivitou.

Do studie byli zarazeni pacienti s diagnostikovanou CHOPN, jejichž FEVI
Gednosekundováusilovná vitální kapacita) byla 80% a nižší. Všech 15pacientu bylo
hospitalizováno na Pneumologické klinice FN Motol a byli vybráni fyzioterapeutem který na
této klinice pracuje. Pacientum bylo pred a po zacvicení cviku dle senzomotorické rady
provedeno spirometrické vyšetrení na prenosném spirometrickém prístroji. Cyklus provedení
cvikuprobíhalindividuálnedlouhodle stavua schopnostípacienta,cca 20- 30minut.

Výsledkymereníbyly statistickyvyhodnocenypomocípárovéhot - testu.Ze
spirometrického vyšetrení byly hodnoceny zmeny FVC (usilovné vitální kapacity), FEVI,
PEF (vrcholová výdechová rychlost prutoku vzduchu), MEF75 (výdechová rychlost prutoku
vzduchu na úrovni 75% FVC), MEF50 (výdechová rychlost prutoku vzduchu na úrovni 50%
FVC), MEF25 (výdechová rychlost prutoku vzduchu na úrovni 25% FVC), MEF75/25
(maximální strední výdechová rychlost prutoku v polovine vydechnuté FVC). Statisticky
významných zmen bylo dosaženo pouze u hodnoty FVC . Další hodnota, které se velmi



priblížila statistické významnosti byla PEF. Ostatní hodnoty se zmenily, nedosáhly však
statistické významnosti.

V rámci diskuse, která má 6 stran, studentka prokázala schopnost pracovat se zdroji,
polemizovat nad výsledky ostatních studií a ze své práce vyvodit jasné prínosy i nedostatky
výzkumu. Autorka dokázala vysvetlit vztah mezi zmenami jednotlivých hodnot a kvalitou
dechového stereotypu. Z výsledku vyplynulo, že uvedená metodika má celkem logicky vliv
na kvalitu aktivity respiracních svalu, naopak lze jen težko predpokládat, že dojde
k signifikantním zmenám v hodnotách spirometrického vyšetrení, které hodnotí rozsah
obstrukce dýchacích cest. Jak správne studentka uvedla, existují práce, které se venují stavu
postury, kvalite zapojování bránice do dechového stereotypu a jejich vliv na dechové funkce,
prínos této studie je však v tom, že popisuje vliv jedné konkrétní metodiky na plicní funkce.

Po formální stránce je práce kvalitne zpracována, clenení textu je logické, použila
názorné grafické znázornení statistických výsledku, jednotlivé grafy a obrázky jsou jednoduše
a výstižne popsány.

Z hlediska metodiky není z textu jasné, zda studentka korigovala sed probandu pri
vstupním a výstupním spirometrickém merení, což i samo o sobe by melo vliv na namerené
spirometrické hodnoty. Dále mi také neníjasné,jakje možné u pacientu, kterí mají
dlouhodobe zmenený stereotyp dýchání a držení tela, zmenit behem 20 minut jejich posturu a
kvalitu zapojování jednotlivých respiracních svalu.

Hlavním nedostatkem této práce je, jak sama studentka uvedla, malý soubor probandu.
Zvlášte, pokud na merení mela více jak rok casu a ona z této doby využila pouze 6 mesícu.
Záverem tedy nekolik otázek, které vyplývají z mých pripomínek.

Kolika návštev na Pneumologické klinice bylo potreba k sebrání zde uvedených dat?
Docházelo k slovní korekci sedu pri vstupním a výstupním spirometrickém vyšetrení?
V jaké kvalite zvládli pacienti zácvik v senzomotorickém cvicení, precházeli do

"vyšších" poloh až po dokonalém zvládnutí polohy "nižší"?

Tato práce odpovídá svým zpracováním kritériím diplomové práce a doporucuji jí
k obhájení

V Praze 7.5.2012

Mgr. Lenka Babková
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