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Bakalrářská práce se zab;ivá problematikou, ktelá se vztahuje k obdobi v životě ženy ajejí
rodiny velmi šťastnému, a to k době očekávání piíchodu nového člena do rodiny.

Fyziologické změny ženy' spojené sjejí graviditou'mohou však ovlivnit celý život ženy'

Téma práce je závažné vzhledem k četnosti ťskýu obtíŽí Z důvodů porrrch dechových

pohybovýclrprojevů, o kteq]'ch sama hendykepovaná žena často vůbec neví a netuší ani , proč

ie necítí dobie a spokojeně' Také to často chybně přičítá,,období poporodní rekonvalescence"

nebo své obtíže před sými nejbliŽšimi dokonce tají.

osobni zkušenost s tímto faktem má i probandka a to bylo jejím motivem plo zpracováni

tématu z pohledu své budoucí profese $zioterapeuta. Možnosti ryzioterapeutických metod a

postupů u gravidních žen bylyjiŽ mnohoklát zplacovány' ale pouze ve vztahu k pťoblematice

polýového aparátu a dechové připravě na porod' Proto se plobandka lozhodla upozomit na

moinosti kombinovat specifika dechové a pohybové ryziotelapje v období před polodem'

která ovlivňují kvalitlt života Ženy i po porodu' .

Předkládaná práce má 80 stan, cílje fomulován do 4 částí, píáceje členěna do 9 kapitol

s postupně návazující logikou' teoťetické a praktické poznatkyjsou zpracovríny'dobře a se

úuh". k" k*ui'ti""' Piílohy jsou 3, obrrázkůje 16, referenční seznam má 105 citací, z toho

je 51 zafuaničních a 2 j sou z weboqich adres.

Jednotlivé části práce jsou v}'váženě členěny, teolie je psiína na 32 stÉnách, popisuie nejpl1e

fyziologické změny v těhotenstvi, včetně fyziologie motoliky dýchfu]í ajejí f,u]kční změny

v těhotěnství, následuje přehled fyzioterapeutických netod, ktelé lze při terapii respiračních

obtíží aplikovat a doporučení vhodnosti pohybových aktivitjako nedílné součásti

$zioterapeutické pé3e o gravidní Ženy. Vše se odráží v kazuistice' kteláje napsána na 9

stranách a kteraje uzce vztažena ke zvolenému tématu pIáce'výpovědní hodnotu mají

především hodnoty funtce plic' které jsou v přiloze 3.

biskuseje věcnoupolemjkóu plaktických zkušenosti probandky na podk]adě leoreťckých

literámí;h z&ojů, kte|Ích probandka sestudovala ve]mi mnoho a dokázala \Tjmout to pro

sebe podstahé.
Text práce je otevřený a nabízí pokačovlíní v daném tématu' Je však současně uzavřen

diskusí a závěrem' kteý má za úkol upozomit na stoupající potřebu ryzioterapeutické péče o

Iespilační ploblematiku gravidních žen a pokačovríní ýziojerapeutické- inteNence i po

po-d,r' T3-" p.o dulší pokračování práce je logickým, byt' nevyj ádřeným poznatkem a

je jasně a zřetelně stanoveno.

Jako vedoucí práce bych ráda zdůfaznila, že studentka Markéta Chýrázačalapráci
připravouat s áostate8ným časoqÍm předstihem, přichrízela na konzultace osobně a vždy

i"riktně připrou"nu u postupně se sama propracovala k přesnému v1'jádření zvoleného

ié.utu p,ác"'- upo'ornit na wyznam podceňovaného a neprávem opomíjenébo tématu



funkčních změn motořikT dýchání u žen v těhoteíství a jak |ze vhodnou dechovou

fyzioterapií tyto odcbylL'y pozitir ně ovlivnit.
láveretné zpiaco'riní bakalďské práce bylo opaiovaně koýulto\áno' proto moje

připomínky a otáZky j sou již v předložené bakalrířské práci zapracovíny'

otrázky nemrím, časový plostor posk}'tuji p.o obhajobu práce a r'yjádření se k otázkám

oponenta.

ZáýěÍ| Próci plně.lopolučuji k obhajobě.
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