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Bakalářská práce posluchačky 2. lékařské fakulty UK v Praze, bakalářského studia oboru
fyzioterapie Keresztenyové Nikoly je zpracována na téma: ,,Možnosti fyzioterapie u
pacientů s amyotroÍickou laterální sklerózou (ALS) s důrazem na respirační
problematiku".

Formální popis práce:

práce byla dokončena v dubnu 2075, čítá 64 strany, 43 citací literatury, ztoho 25
cizojazyčných (7x odborná kniha, l8 článků Ztecenzovaných periodik), l8 z české literatury
(1lx odborná kniha, 7 článků zrecenzovaných periodik). 2l3 citované literatury není starší
než 5let. Práce je doplněna v textu 6 názornými obrázky terapie.

Proporcionalita bakalářské práce odpovídá poŽadavkům bakalářské ptáce. Je členěna do 4
hlavních kapitol.

Formální nedostatky:

' Četné překlepy nejenom v textu, ale i v hlavním nadpisu kapitoly - str. 42, kapitola
2.2.

o PouŽívání příslovců a větných spojení např. díky, tudíž , avšak, tím pádem. Jejich
použitím autorka mění až smysl toho, co chce písemným sdělením vyjádřit

o opakované zařazení obrázků č. 1 - 8, poprvé vtextu, podruhé vpříIoze bakalářské
práce _ proč?

o obrázky č. 1' 2 jsou sice očíslovány, zařazeny do textu, ale ke kterému sdělení v textu
náIeži, se musí čtenář dovtípit 

' 
očima hledat

' Mnohá slova jsou vynechána' smysl sdělení se ztráci, tak se poté dočteme např. na str'
36 ,, JestliŽe dojde k poruše kašlacího reflexu, u nemocných s ALS se zvyšuje riziko
DC" (zkratka DC uvedená V Seznamu Vaší práce znamenádýchací cesty); dáie na str.
33 ,'Technika, která využívá dýchání pŤi nizkých objemech za učelem uvolnění
sekretů, normálních nádechových objemů ke sbírání sekretů a velkých plicních
objemů kmaximalizováni výdechové rychlosti, která přesune sekrety zcentrálních
cest výš, aby mohly být vykašlány (Volsko, 2073)." - jak tomu máme rozumět?

Záv ažnost tématu, originalita, potřebnost:

Shrnutí poznatků z posledních let o poznání náročnosti dechové práce při tělesné zátěži
pacientů s ALS je potřebné - diskuse o tom, zda jedince s ALS tělesně zatíŽit či ne
(respektive indikovat pohybovou aktivitu) trvají léta.



Popis jednotlivých částí práce, jejich hodnocenÍ:

Úvod - v něm nás diplomantka seznamuje s rozhodnutím, proč si vybrala toto téma, co jik rozhodnutí vedlo'

Na něj navazýe 1. kapitola - teoretická část:

l'l' obsahuje historii, která je zajímavá,o to víc se čtenař těší na další text

1.2. shrnuje základní obecné poznatky o anatomii dýchacích svalů

1'3. podává souhrn základních obecných poznatků o neuroanatomii

1'4' definice ALS, její etiologie, diagnostika, klinick é pŤiznaky a symptom y' Z tétokapito1y jepřínosná subkapitola I.4.4. na str.24 _ 26, kterápojednává o měření - monitorování vývojeALS, zvláště pak o moŽnostech monitor ování..rpi.uení insuficience.

1'5' obsahuje poznatky o komplexní terapii ALS, včetně terapie kmenovými buňkami.Fyzioterapii -je věnována podsiatná. část v subkapitole 1.5.3., zvláště pak respiračnífyzioterapii (RFT). Autorka uvádí obecný přehled metod a technik RFT, obecné důvodyjejich indikace v průběhu onemocněni. r této subkapitole má oponent poznámku: je jistě namístě obecný přehled do práce zaktnout. Ale přehled je dlouhý , stávi se nepřehledným, ačtenář si klade otázku:,,Která znichje nejvhbdnější vzhledem kaktuálnímu zdravotnímustavu pacienta s ALS?,,

Shrnuji, Že vteoretické části práce 
1}lt9rka popsala vjednotlivých subkapitolách obecnépoznatky, které jsou jistě správné. Chybí vš]ať mezi ,rl-i p.orrazanost toho jak souvisís dynamikou vývo.je onemocnění ALS.

Kapitola 2. - praktická část:

Diplomantka předkládá kasuistiku jednoho pacienta s ALS.
2'1' Anamnéza pacienta, 2 objektivní neurologické nálezy,jeden z roku 2012, druhý z roku2015 podávají informaci o progresi onemocnění.

I kdyŽ v subkapitole 2.2. popisnou formou autorka uvádí lokomoční schopnosti pacienta, jehosubjektivní pocity a potíže s dechem, chybí specifické objektivní kineziologické vyšetření,eventuálně výsledky monitorace respirační insufi cience.

Subkapitola 2'3 ' Postup při terapii je psán popisnou formou' pravděpodobně se jedná o průběhjedné terapeutické jednotky. Není jasné co-býlo jejím hlavním cílem.

Cíl a volba terapie v krátkodobém a dlouhodobém rehabilitačním plánu jsou popsányv subkapitole 2'4' f9u stanoveny podle subjektivních pocitů pacienta' vycházejí ze znalostíautorky, z neurologického objektivního vyšetření včetni EMG. opět však nejsou podloŽenyobjektivním kineziologickým nálezem,eventuálně monitorací dechových funkcí.
3' kapitola Diskuze - v ní diplomantka odpovídá na otázku,zda cvičení u pacientů s ALS jenebo není kontraproduktivní, podle svých )jisto''y"t' poznatků. Přiklání ,ó k rráro.u cvičit,nejdůleŽitější je umět. naslouchat pacientovi uotít teápil, která nemusí bý ani pod1oŽenáEvidence Based Medicine (EBM). optimismus a chutj cvičit - psychika pacienta * hrajevelkou roli' I kdyŽ hlavním tématem byla respirační problematika, nedovídáme se nicv diskusi o ob-jektivních či subjektivních výslůcích tárapie, 

',uopák 
diplomantka uvádí:



"PřestoŽe se v této práci píše o moŽnostech monitorování a měření respirační insuficience upacientů s ALS, u mého pacienta to díky jeho velmi pokročilé*u ,iádi., onemocnění jižnebylo moŽné, proto se zde o nich nezmiňu;i". oponent nemůŽe souhlasit - opravdu nešlopouŽít některou z monitorovacích metod dechových funkcí, tak jak je autorka uvádí na str. 25_ 26?' Je škoda, Že tomu tak nebylo, mohla zaznamenat efekt jedné terapeutické jednotky
nebo i dokonce v čase - s pacientem autorka pracovala 1 rok a půl.

4' kapitola Závěr:je psán srozumitelně, stručně, lépe než celá teoretická část.

Referenční seznamje sestaven podle poŽadavků pro bakalářskou práci.

Korespondence názvu a tématu práce: se shoduje, oponent by předpokládal podrobnějŠíužší zaměŤení na respirační problematiku u ALS

oponent má tyto otázkyz

1' Proč jste zvolila na začátku terapeutické jednotky stoj, jeho korekci' která vedla
k dosaŽení ,,otevřeného hrudníkua, 1ri, str. 43)

2' Existovaladomluva (aký cíl RFT) mezi7 fyzioteraper:ty, kteří se v jednom týdnu
starali, střídali u pacienta? (viz str. 43)

3' Kterou monitorovací metodu respirační insuficience byste zvol]|a? Byly byvýsledky monitorace rozhodující i pro volbu' způsob terapie?

4' Našla jste v literatuře popsanou kasuistiku (případová studie) pacienta s ALS
s podobným průběhem nemoci aterupie?

oponent doporučuje bakalářskou práci k obhajobě

PaedDr. Zounková lrena. Ph.D. ( tY
V Praze, 5. května 2015 l


