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1) Aktualita a r1iznam práce

Presentovaná problematika djagnosy globus faryngeus (GF) je dlouhodobě na periferii
zájmu nejcn oRL specia]istů. gastroe]]telologů ale často i psychiatrů' Pacienta bez
plostředně neohrožuje na životě' ale o to vice mčníjeho kvalitu žívota, kteráje v tomto
ohledu velmi často a zcela neopodstatněně pomíjena.

výše citované oboly pojaté ve smyslu rutjnní klinické praxe bez moŽnosti věnovat
problematice dostatečný čas, bez možnosti odpovídající objektivisace náJezujsou
v tempii problematiky velmi často ne zcela vyčerpávajícím způsobem eÍěktivní.
Pro klinickou praxi a zejména pro informaci odborníků rrrimo oblast rehabilitace je
presenlo\ana nrace \ellni prínosnoa ccnná'

2) Uved€ni do přoblematiLT

AÚoIka věnuje této čás1i až obdi\,uhodně velmi a systematjckou pozomosl podloženou
litenímími daty'Po historickém piehledu terminologie a etiologie GF následuje část věíovaná
současnému pohledu na možné q.voiávající faktory. Přehledje velmi detailní. pečlivé
zpťacovanýíejenzpohledurehabilitace,aleklinickéhonáhleduvšeobecně.Zvláště.letailněji
pozomost věnoviína motilitějícnu ajsou zmíuěny i možné v1wolávající faktory, na které není
v běŽÍé klinické praxi často ýůbec pomýšleno ( např. a1ergie' viscerá]ní senzjtivita' slirrná
hypofunkce, tetanický syndrom i autoimuní vliv-v.

3) Popis vztahů somatoviscerálních a viscerosomatických

Pečlivě zpracovaná kapitola' která upozorňuje klinika na často zcela pomíjené aÓ
významné vzájemné funkční vztahy. Připomíná skutečnost vlivu anatomicky
vzdálenějších struktu Ía funkci v''iitřních orgánu a přjpomíná dnesjiž prakticky
nevnímaný vztah na úrovni iednotLivých nervových segmentu ajejich vzájemnou
provázanost' Kliniky velmi významný a obecně prakticky nezniímý je vztah žaludku a
pohybového systému, který může b]it možnou příčinou ne zcela efektivní terapie vedené
pouze obecně doporučenými postupy' velmi dobřeje v textu zvýrazněn klinický význan
flrnkčních zrl ěn dynamiky brlinice.

,l) Diagnostika

Je popsán \:i.''oj technických možností diagnostiky poruch rnotility a změn pH v j ícnu až
po nejmodemější v současnosti dostupné impedanci a HR manometrii včetně ve1mi logicky
popsaného jejich klinického přínosu

5) Terapie

Popsány rulilrně používané iéčebné postupyjak farmakologické a chiruIgické, tak
rehabilitační a behavioIá1ní.

6) vlastní přáce

Rozdělená na cíle a hypotézy, melodiku včetně popisu jednotljvých použitých technik,
ťldaj o analýze výstupních dat.



t-
Peč1ivě včetně obrazové dokumentaceje popsán vlastní postup při maíuáním ošetření
pacienta.

7) Výsledky

Postupnějsou zodpovězeny všechny na počátku práce stanovené otázky a odpovídajícím
způsobem po statistickém vyhodnocení i dokumentovány.
RovněŽ diskuse je vedena na velmi dobré úrovni

Zá\ér

Jedná se o práci velmi pečlivě zpracovanou, do1oženou kvalitní fotodokumentací včetně
dokladů zázrramů o klinickém měření
Jej í význam z pohledu klinické praxe je značně cenný zejména pro pracovního jiných
oboru' kteří na moŽné v práci popisované vzájemné vztahy často vůbec Íepomýšlejí.
Jsem přesvědčen, že obsah pláce zasluhuje širší publicitu i směrem kjiným oborum a
zcelajednoznačně

Dopořučuji

diplomovou práci k obhajobě'

Prol MUDr. A. Hep, CSc
lntemí gastroelretlo]ogická kliníka FN aLF Bmo

pÍ0Í. //tuDr. Áloš Hep, csc.
V Brně 18.5.2013


