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Handling ve fyzioterapii dospělých je experimentálnítémavedoucí práce,které student
uchopil a zplacoval na základě znalostí vyuŽití metody respiračního r'urrdíirrgu u dětí. Metoda
respiračního handlingu (RH) je základnim terapeutickým postupem respíračn í ýzioterapienovorozenců a dětí do dvou let věku. Může být RH uplatnitelný i u aospolé populu.. a především
s terapeutickým efektem? Výsledky práce byly překvapenim, přijemn;;m.

Diplomová práce má celkem skromných 57 stran, 4 hlavní kapitoly' diskuzi a závěr, je
podpořena 30 citacemi.
Text je logicky Ťazen, mánávaznost a je čtivý. obsah větnezabíhá do zbyečností, text není
zatížen floskulemi ani bezobsažným sdělením. obsahuje podstatné inťorňace nejen z oblasti
vlivu poloh těla na dýchání a posturální funkce svalů tiupu, přibliŽuje neurofyziólogické
principy respiračního handlingu a jeho cíl - ovlivnoni deóhového prójevu jedinců s deficitem
v respiračním systému. Kapitola 2.4. je informacemi o NIRS - Near-infrared spectroscopy'
metody zkoumající a snímající prokrvení svalové tkáně. Princip snímání prokrvení a
svalového metabolismu spočívá ve vyzaŤování světla do svalové tkáně' vinová délka tohoto
světelného záŤení se blíží infračervenému spektru.
Kapitola 4 - cíle práce ahypotézyjsou jasně stanoveny, prácepřináší dosavadní poznatky v
oblasti RH a o využití kontaktní stimulující fyzioterapie k wlivnění dechového stereotypu
pacienta. V literární rešerši jsou uvedený možnosti ovlivnění dechu ajeho pohybových projevů v
rŮzných pozicích těla a pomo cí tzv ' úlevových poloh. Vzhledem t< pouziti iechnologie NIRS v
praktické části práce je zpracována krátká rešerše na toto téma.
V praktické části práce je hlavním cílem popsat a statisticky vyhodnotit vliv terapie RH pomocí
vyšetření funkčních testů na rozvoj páteře, obvodů hrudníku a saturace krve. Terapiebyíavždy
provedena v poloze korigovaného sedu a na obou bocích a zde pozorovat a popsat ,^€ny
regionálního prokrvení m. trapezius vyjádřeného v procentu saturace kyslíkóm smoz, tyio změny
popsat. Hypotéz je 5. Každá má nulovou a alternativní variantu, vizi. t s u t o.

Proband se orientoval na pacienty s CHoPN, soubor čítá 10 pacientů' Studie se účastnilo 6
mužů a 4 ženy. Průměrný věk sledovaných byl 60,4t + 6'1 let. Průměrná výška byla 158,83 + 8,l
cm' při průměrné váze 83,42 * 9,3 kg. Výpočet BMI ukázal průměrnou hoánotu žl ,78 * 1'3. Jde
tedy o homogenní skupinu. Předpokladem bylo, že soubor svým profilem může poskytnout
validní výsledky. Statistická analýza dat byla provedena pomocí áophku DATÁ ANALYSIS
jsme hypotézy testovali Kruskal-Wallisovým ANOVA tóstem 1Análýzarozptylu). Minimá1ní
hranice významnosti pro tuto analýzu byla stanovena p< 0,05.
Výsledky proband komentuje v textu k jednotlivýmhypotézám. Negativně můŽe byt vnímán
malý počet pacientů a to se hned potvrdilo v Hl * kdy nulová hypotézabyla potvrzena pro
všechny provedené ťunkční testy páteře . Změna žádného z testů se nepřiblížila statistické
významnosti p < 0,05. Rovněž v H2 proband správně předpoklád á, že v širším souboru pacientů
by ovlivnění pružnosti spodní části hrudníku dosáhlo po terapii RH statisticky významiéhladiny
a alternativníhypotéza by se potvrdila.



Diskuze je věcná ajakje pro práci ýpické, jde přímo k centru tématu. U dospělých pacientů sCHOPN sledujeme s postupnou progresí choroby změnu mechaniky aycianí. Souvisí s tím
upřednostnění respirační funkce především u pomocných dechových svalů, tedýnarůstající
dysbalance v jejich posturálně _ respiračni funkci. z htediska ťyzioterapie úy.h"; se tedy měli
snuŽit ovlivnit nejen dechovou ťunkci' ale i drženítěla a celkouou korrd'ici pácientů. Prioritou v
léčbě CHoPN by měl být individuálně zpracovaný rehabilitační plán v kontextu interdiscipl inární
spolupráce zdravotnických oborů. Student také veimi spráÝně obrací pozornost na manuální vliv
terapie, což v dnešních trendech technické orientace i í medicíně, je óeněno především
samotnými pacienty. P-ro fyzioterapeuty pak ruka ztstávádiagnostickým terápeutickým a
kontrolní ALE především osobnírn nástrojem okamžitého noňku terapiet Cenné a podstatné!!
Z výsledků praktické částí práce vyplývá možnost využití metody RH'v kombinaci s dalšími
metodami ťyzioterapie z oblasti manuální medicíny. Zejména mánuální terapie můŽe být
užiteč'ným pomocníkem pro snížení tuhosti v klouLech páteře, costo-vertebrálních a sterno-
costálních skloubení. Práce taknavazuje na další doporůčené fyzioterapie pohybového aparátu
s cílem snížit sekundární důsledky primárního respiiačního onemocnění. Proband se také
sympaticky zmiňuje, že v posledních letech je populární reflexní terapie ovlivněním fasciálních
tkání a zmiňuje českého fyzioterapeuta, který je průkopníkem toho přírtupu, vg.. zJ.rir.u e..r'".

Závěr přináší pohled probanda, že nejen u dětí lze sledovat významný psychosociální vliv terapie
RH. Kontakt terapeutových dlaní je pacienty pozitivně vnímán,;e-ti provaoěn nenásilným a
nedirektivním způsobem.
Limity práce jsou popsány na s. 34. - možnost snímat pomocí NIRS prokrvení více svalových
tkánív průběhu RH je lákavýrn tématem.

Student Bc.Michal Smutný pracoval na tématu diplomové práce samostatně, systematicky a
dlouhodobě. Naše konzultace byly pouze potvrzením správnosti pracovního póstupu, kteiý se
ale v práci plně odrazil. Student pro zpTacování prakticle easti výužitvětšinu časupovinných
klinických praxí a samostudia.

K práci nemám žádné připomínky ani dotazy, čas pro otázky plně postupuji oponentovi'
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