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Komplexní prístup k lécbe CHOPN je dnes orientován na aktivní zapojení nemocného do
tohoto procesu. Vliv nemoci na konfiguraci tela je patrný témer u všech nemocných. Kjejich
nejvážnejším problémum patrí snížení rovnovážných reakcí na základe snížené pohybové
aktivity z duvodu obav z dechového diskomfortu. Zde se muže uplatnit edukace nemocného,
jak si sám muže pohybové dovednosti zdokonalit.
Ovlivnení korekce opory o dolní koncetiny a celkové zmeny držení tela na základe
senzomotorické stimulace pomáhá návratu pohybových aktivit nemocných a predevším
snižuje obavy ze ztíženého dýchání. Predložená práce je reakcí "naaktuální téma, které je
v soucasné dobe intenzivne zkoumáno predevším fyzioterapeuty: posturální funkce ajejich
zapojení do komplexního modelu dechových projevu nemocných s CHOPN. Jak se toto
zapojení odráží v objektivních hodnotách namerených funkcí plic, to práve tato práce
predkládá.
Práce má 78 stran, má 5 hlavních kapitol, referencní seznam, cítající 97 citací, 11 obrázku, 11
tabulek a 3 prílohy.
Teoretická cást je psána na 32 stranách, je strucne výstižná, bez zavádejících informací.
Smerodatnáje podkapitola 1.2.5, která se venuje patologickým projevum CHOPN ajejich
vlivu na tvar a motoriku hrudníku, dále kapitola 1.2.6, zabývající se systémovými
patologickými zmenami a jejich vlivem na dysfunkci posturálního svalstva. Kapitola 1.4 nese
název Metodika senzomotorické stimulace podle Jandy a Vávrové, ale je zde zmínena i rada
dalších odborníku na jejich názory na danou problematiku - Lewit 2008, Page 2006.
Senzomotorickou stimulaci studentka pojala i v rámci celkového držení tela a jeho
jednotlivých cástí ve vztahu k dýchání a jeho pohybovým projevum
Cíl a hypotézyjsou stanoveny 2.
Výzkumný soubor tvorilo 16pacientu s CHOPN, charakteristika souboru je uvedena na strane
43. Metodika je popsána na 6 stranách, pozornost je treba venovat 4.2, kde studentka popisuje
postup provedení cviku dle senzomotorické rady. Kapitolaje ilustrativne doplnena obrázky.
Získaná data j sou zpracována na 9 stranách a j sou doplnena názornými grafy, které jsou
komentoványjednak v textu, jednak v souhrnu výsledku na strane 60.
Diskuseje vedena na 6ti stranách, je vecná a konkrétní. Vyjadruje postrehy studentky a
konfrontacneje staví do získaných informací z literárních zdroju referencního seznamu.
Studentka sama upozornuje na možnou slabinu této práce, že totiž zkoumaný soubor cítá
pouze 16probandu. Osobne v tomto problém nevidím. V tomto prípade se totiž nejedná o
pocet probandu, ale o podstatu zkoumání -úroven schopnosti jejich motorického ucení a jeho
zpetnou vazbu na objektivní výsledky hodnot funkcí plic. A to je pozitivní zjištení!
Senzomotorická stimulace jednoznacne prispívá k lepší mobilite tela nemocných s CHOPN a
tím zvýšení cetnosti jejich pohybových aktivit, snížení obav z dechového diskomfortu a
v konecném dusledku zlepšení jejich hodnot funkce plic. O subjektivním pozitivním
hodnocení výsledku cvicení není žádných pochyb, validnejší výpovední hodnotu však musíme
priznat objektivním hodnotám, viz výsledky na strane 60. Diskuse je psána ctive, má logickou
gradaci a nepostrádá identifikacní vhledy studentky.

I'IIhu~,~~ "",..."".''''''''''''~OHIT i



Studentkapracovala velmi svedomite, samostatne a po celou dobu studia magisterského
programu se aktivne podílela na fyzioterapeutické péci o nemocné s CHOPN.
K práci nemám žádné pripomínky ani dotazy, cas pro otázky plne postupuji oponentovi.
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