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Posudek:  

Práce pojednává o gastroesofageálním refluxu a roli bránice jako jedné z antirefluxních 

bariér a dále o posturálních a respiračních manévrech schopných tuto bariéru u pacientů 

s refluxem reaktivovat. 

Z formálního hlediska práce splňuje požadovaná kriteria kladená na diplomovou práci.  

Autorka využila relevantních a recentních zdrojů od předních autorů zabývajících se danou 

problematikou a množství citovaných pramenů je dostačující. Grafická a jazyková úprava 

jsou plně v mezích požadovaných norem.  Členěn kapitol je přehledné, akorát anatomii a 

fyziologii jícnu bych zařadil na začátek práce.  

V teoretické části práce nás autorka seznamuje s jednotlivými aspekty gastroesofageálního 

refluxu.  Kapitola o diagnostice je vyčerpávající, pouze kapitola o dotaznících, které jsou 

klíčové k posouzení úspěšnosti jednotlivých léčebných modalit, mohla být více 

rozpracována. V kapitole o terapii oceňuji zmínku o nové operační technice laparoskopické 

aplikace magnetického kroužku, která je slibná, leč zatím drahá a u nás nedostupná.  Dále 

jsou správně zmíněny negativní efekty dlouhodobého užívání inhibitorů protonové pupmy, 

což je téma objevující se čím dál častěji na kongresech věnovaných onemocnění jícnu. 

Kapitola o bránici a jejích jednotlivých funkcích je obsáhlá a zajímavě zpracovaná.  Vytknul 

bych jedině, že občas jsou citace zařazeny bez spojného kontextu. 

V experimentální části autorka měřila vliv posturálních a respiračních manévrů na tonus 

dolního jícnového svěrače a zdali je u pacientů s GERD snížená síla inspiračního a 

exspiračního svalstva. Metodika i stanovených 5 hypotéz bylo jasně definovaných a 

srozumitelných. Celková velikost souboru je sice úctihodných 87, ale tento počet se 

zúčastnil pouze měření klidového tlaku LES. Následných experimentů se zůčastnilo pouze 

57 (kaudalizace hrudníku),  50 (abdominální dýchání) a 37 (vyšetření síly respiračních 

svalů) pacientů. Nicméně vzhledem ke statistické významnosti výsledků jsou tato čísla 

dostačující. V seznamu pacientů chybí  bez vysvětlení pacient číslo 23, což považuji spíše za 



drobnou nepozornost při zpracování práce. O souboru by měl větší vypovídající hodnotu 

spíše medián než průměr BMI. 

Experimentální práce jasně prokázala s dostatečnou statistickou významností, že 

kaudalizace hrudníku, abdominální typ dýchání a maximální respirační manévry zvyšují 

napětí LES. Zajímavé je zjištění, že kaudalizace hrudníku a abdominální dýchání snižují 

napětí UES, jehož hypertonus byl u klidových měření zaznamenán. Dále práce prokazuje, 

že při maximálních respiračních manévrech dosahují pacienti s GERD nižších tlaků LES než 

jsou náležité hodnoty u zdravé populace.  

V diskuzi autorka ozřejmuje fyziologickou podstatu prokázaných hypotéz a opírá se o další 

citace. Diskuze je dostatečná a srozumitelná. Zajímavá je zmiňovaná souvislost mezi 

refluxní chorobou a posturální a respirační poruchou, ačkoliv je jejich vzájemná kauzalita 

nejasná.  

Autorka sice navrhuje fyzioterapii jako možnou kauzální léčbu reflexu, bylo by ale na místě 

v dalších experimentech ověřit její dlouhodobý vliv na kontrolu symptomů 

gastroesofageálního reflexu a případnou redukci jím indukovaných patologických změn. 

Pak by se fyzioterapie stala nejen onou hledanou kauzální léčbou refluxu, ale i možnou 

prevencí karcinomu jícnu. 

 

Celkově hodnotím práci jako dostačující a zajímavou a doporučuji ji i přes drobné výhrady 

k obhajobě. 

Otázky oponenta :  

- jaký typ fyzické aktivity či sportu byste doporučila pacientům k nácviku 

abdominálního dýchání a kaudalizaci hrudníku? 

Práci doporučuji k obhajobě 

 V Praze dne 21.5. 2015        MUDr. Martin Šnajdauf 


