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Práce předkládá souhrn poznatků o moderním přístupu v léčbě gastoezofageálního reflexu (GERD)
a je současně prací experimentální a autorka předkládá výsledky měření pomocí high resolution
manometrie (HRM) a speciální spirometrie.

Práce je rozdělena na 8 číslovaných kapitol a 2 nečíslované , kterými jsou úvod a závěr' Práce
obsahuje též přílohy a seznam příloh, seznam zkratek a nezbytný referenční seznam. Práce
obsahuje 56 stran čistého textu a citační rejstřík 87 citací. Citace v textu i citační rejstřík obsahuje
recentní a relevantní zdroje,je poměrně obsáhlý a zdroje odpovídají nejmodernějším poznatkům a
studiím' Citace v textu jsou řádně označeny a vedeny dle náležitých a schválených norem. Grafické
členění práce a kapitolje dobré , přehledné a s logickou stavbou. Lingvistická stránka práce je plně
v mezích norem, práce obsahuje jen minimum překlepů a chyb. Po formální stránce práce splňuje
kriteria na diplomovou prácí kladená předpisy UK.

Práce je rozdělena do dvou základních oddílů s to na teoretickou a experimentální část.

V teoretícké části práce autorka shrnuje poznatky týkající se GERD, jeho patogeneze a možností
léčby a to včetně zmiňované rehabilitační intervence. Další oddíly se zabývají popisy fyziologie
jícnu a bránice a to zejména jejich vzájemného vztahu u bránice pak ijejí fyziologické funkce
respirační a posturální. V poslední kapitole (kap' a) autorka shrnuje poznatky o spÍrometrickém
vyšetření okluzních tlaků , jimiž se vyšetřuje síla inspiračního a expiračního svalstva. Teoretická
část práce je obsáhlá ale nikoliv přesycená, poznatky jsou čerpány z klasických i nejnovějších
literárních zdrojů a autorka prokazuje dobrou orientaciv problematice i práci s prameny.
Teoretická část práce je kvalitní ucelenou rešeršní vhodnou i jako bazální studijní materiál pro
čtenáře a studentstvo fyzioterapie.

V experimentální částÍ práce autorka předkládá výzkum provedený ve spolupráci s lnterní klinikou
FN Motola lll' Chirurgickou klinikou FN Motol' Cíle a hypotézy jsou stanovenysprávně' Vytyčených
cílů je celkem 5 , hypotéz pak 7 přičem ž každá obsahuje nulovou a alternativní subhypotézu.
Metodika je vedena řádně. Autorka zpracovala změřená data celkem od 87 probandů. Homogenita
skupiny je v diagnóze zachovaná (všichni probendi mají prokázaný GERD s typickou
symptomatickou), homogenÍta skupiny ohledně věku o rozložení pohlavní již tak celistvá není. 87
pacientů bylo vyšetřenou pomocí HRM a u 37 bylo provedeno současné spirometrické vyšetření (Pl
max a PE max)' U priobandů byla HRM sondáž provázená následnými posturálními a respiračními



manéVry a byla sledována odpověd'v oblasti high pressure zone jícnu (HPz) odpovídající dolnímu
jícnovému svěrači (LES). Statistická analýza dat byla provedena řádně. Výsledky výzkumu autorka
předkládá zpracované v číselné , grafické i komentované podobě. Největším úskalím zpracování
dat vidím stanovení normy tlaku LES. Je vícero prací které se tímto zabýváavšak autoři se ve
stanovení limitů normy LES velmi liší. Autorka tak vychází z nejcitovanější a současně
nejmodernější práce Kahrilase et al, problémem však může být stanovení průměru mezi horní a
dolní hranicí normy uváděné Kahrilasem et al. Vzhledem k tomu , že ne všechny hypotézy s tímto
údajem pracují se však jedná jen o nevelký zádrhel práce a je vlastně v pořádku , že se autorka
pokusila si referenční hodnotu takto ,,stvořit,,.

Diskuse je vedena řádně a je logicky rozdělena tak aby byly diskutovány jednotlivé hypotézy a
nálezy experimentálního vyšetření' Diskuse je jedním z vrcholů práce ' Závěr je obstojný, jen
autorka mohla více vypíchnout zda-li se í podařilo naplnit stanovené cíle.

Práce je dobrou rešerší i vydařeným obsáhlým experimentem ' Má zásadní klinické dopady a
poukazuje na úzké provázání mezi systémem gastrointestinálním a pohybovým' Autorka prokázala
schopnost samostatné práce a to někdy až příliš, neboťčas věnovaný konzultacím s vedoucím
práce nebyl nikterak závratný.

Práci doporučuii k obhaiobě.
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