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Autorká sijako téma práce zvolila Velmi zajímavé a doposud velmi rnálo pro2koumané téma Vztahu

mezi poruchami hybného systému a jejich možného VliVu na etiopatogenezispecifického
onemocnění8lobu faryngeu (dále jen GF). Globus faryngeus e onemocnění které trápí nejen řadu

pacientů ale téŽ řadu odborné Veřejnosti a to zejména proto že doposud neexistuje jednotný či Vůbec

nějaký kon50ljdovaný názor na mechanjsmy Vzniku' Mnoho autorů se tak přikládá k názorU

psychosomatického onemocnění. cílem této práce bylo prozkoumání možného VIiVu poruch hybného

systému na toto onemocnění,resp' posouzení Vlivu poruch napětíV horním.jícnovém sVěrači (H]s) Ve

srny5lu hypertonie u pacientů 5 GF a dále ]'eho reakci na posturální manévry á myoskeletálnÍ léčebné

techniky-

Práce po formální a Brafické stránce splňuje požadovaná kritérja diplomové práce. Jazyk je zvolen
Vhodné, lingvistická stránka (použatá osoba, skloňovánía gramatika)je plně V mezích norem. citační
re.jstřík je Velmi obsáhlý a je Využito relevantních a Validních zdrojů převážně ze zahraníční líteratury. l

V tomto ohledu práce splňuje požadovaná kriteria. odkazY na citace v textu jsou dostatečné a 5plňují
požadované normy'

Práce obsahuje 79 stran čistého textu bez příloh á seznamU literatury a zkratek,
12 příloh obsahující zejména rozšířené tabulky nasbíraných dat a Velmi zájímavou obrazovou

dokumentaci zjícnové highresolution manornetrie' Práce obsahuje přehledný citační rejstřík s 85

citačnimi prameny, dále seznam zkratek a náležitě upravené ÚVodní 5trany, Včetně dvoujazYčného
abstraktu a klíčovÝch slov'

citace a grafické zpracování práce ]'e plně V mezích platných norem' členění kapitolje dobré
s logjckou staVbou i náVazností á je provedeno spráVnoU knižníformou na tři čís]ované řádY' staVba
práce a sled kapitol odpovídajíexperimentálnímu typu práce. Práceje členěna na 8 kapitol, 2

nei]s|ovanymi Lapitoldmij\ou úVod d 7áVpr'

Teoretická resp' rešeršní čá5t práce je zpracována nadmíru pečliVě a obsáhle, nikoliV Však

nadbytečně' ]e to svým způ5obem unikátní dílo, které nemá v československé odborné literatuře
konkurenci, neboť zpracoVáVá pohled na globus faryngeus z mnoha pohledů á studií. AUtorka se

V teoretické části práce zabývá ]'ek možnÝmi etiopatogenetickými faktory a tak jednotliVYmi

terapeutickými přístupy, Vše je podloženo kvalitními a válidními mezinárodnírni studiemi- Autorka
prokazuje Velmi dobrou orientaci V problematice a pochopení i mnoha nerehabilitačních pří5tupů'



Z této částiVyplýVá jednoznačně zajímaVý fakt, jak mnoho názorů existuje na GF a jak jsou tyto
názory nejednotné a roztříštěné, sahajícíod mechanistických teorii, přes biochemické až k teoriím
p5ychiatrickým.

V praktické částitedy Ve Vlastnístudii,seautorkazabývámožnostívznikupocitůcizíhotělesaVkrku
a jejich Vztahu k zvýšenému tonu horního jícnového sVěrače, stanovené cíle pevně podtrhuje dobře
postavenými hypotézami, které statjsticky analyzuje. statistická analýza a postavení hypotéz
odpovídají běžně užíVaným postupům a normám kládených ná 2ákladní Vědeckou práci' Autorka sj

stanovila celkem 8 hypotéz.

Metodika \,\izkumu je plně V mezích klinického Vý2kLlmu' Autorká pracovala s probandyják při
(během) manometrickém vyšetření tak s Vhodnými probandY i někoIik měsíců V rámci rehábilitační
léčebné intervence. soubor pacientů byl Vybrán V mezích možností a nehomo8enita vzorku je dána

nehomogenitou klinických projevů , které Však Všechny spadají pod diagnosu GF. Výtkou by mohlo
být, že probandů, kteří byly změření před a po terapiije pouze 10, neníto Však chybou studentky
(která pracovala obzvláště poctivě) , ale orBanizací práce jednotlivých kljnik a přÍstupem probandů
jak k samotné terápii tak ke kontrolnímu manometr1ckému Vyšetření. l tak bYly Výsledky částečně
statisticky zpracovátelné a poukazují minimálně na trendy Ve výVoji onemocnění před a po terapii.
Zajímavou když netradíční kapitolou metodikY práceje rozpi5 a obrazová dokumentace metodiky
terapie. Vzhiedem k tomu, že práce byla pilotnim projektem, neměla autorka k dispoŽicižádná
Vodítka, a ták mánuálníterapie byla Výzkumným týmem ,,vynalezena'' a účinnost manéVrů oVěřovaná

simultánně přimanometrickém Vyšetření. Výsledky práce.isou Žpracovány přehledně vtabulkách a

grafech s lucidním 5lovním komentářem a hodnocením.

Diskuseje rozdělena podlejednotlivých hypotéz a autoÍka zde komentuje a hodnotíVýsledky
jednotlivých manéVrů a srovnáVá je jak s dostupnými odbornýmj zahraničními prameny a názory tak
také s klinickou praxí a subJ'ektivním prožjtkem probandů' Diskuse je Vedena dobře a splňuje
požadovaná kritéria.

ZáVěrje stručnÝ ale jasný a autorka zde komentuje naplnění cílu a shrnuje poznatky pro klinickou
praxi.

ZáVěrVedoucího práce : Po celou dobu VYkazovala autorka zájem a entuziasmus pro prácis nelehkým
onemocněním i s nelehkým hledáním Vhodné terap]e pro ně' Podařilo se jí poukázat ne několik
Významných faktů a postavi]á další reflektor, kteným se pokusíVnést světlo do tmy etiopatogeneze a

léčby GF. Dle ]'e]'ího zkoumání má GF pozadí iV oblastí dysfunkce HJS a jeho tonus e dle tohoto
zkoumání záVislý na aktivitě a tonu kosterní svaloviny a to zejména V oblasti krční páteře a oblásti
horní hrudníápertury a také na posturální aktivitě a postavenÍjednotlivých tělesných segmentů
(atitudě). Práce poukazuje na fakt že někteří jedjncj s GF mohou být úspěšně léčení pomocl

nefarmakologických a neinvazivních metod,tedy technikamia postupy léčebné rehabjlitace a

fyzioterápie-

Práci doDoručuii k obhaiobě.
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