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Závažnost práce:

Duchennova muskulární dystrofie (DMD) je vzácné onemocnění. Dynamika tohoto

onemocnění je progresivní, postupné změny ve svalové tkáni způsobi ztrátu jednotlivých

funkcí pohybového aparátu, včetně nejzákladnější vitální funkce - respirační. Respirační

fyzioterapie musí bý" zaÍazena do rehabilitačního plánu bez ohledu na to, v jakém funkčním

stavu se pacient nacházi _ pomáhá nejen ve fžzi vzn1klé respirační nedostatečnosti' ale

především by měla u tohoto onemocnění nabídnout preventivní službu. Technikami, které

nabizi, ovlivní obojí: vykonávání statické a dynamické posturální funkce v souladu s funkční

možností dechového svstému.

Sjedinci s touto diagnósou pracuje fyzioterapeut ve své praxi ojediněle, poznatky a ziskané

zkušenosti z experimentální části diplomové práce studentky jistě přivítá.

Formální popis práce:

Práce byla dokončena v dubnu 2aI4, čitá 78 stran, 90 citací literatury, ztoho 65

cizojazyčnýcb; citace jsou z článků odborných českých a zallran1čních recenzovaných

periodik, 19 knih, z 1 diplomové práce, z 1bakalářské práce. Ztoho pouze 11 titulů nejsou

starší než 5 let' a 29 titulů deseti let.

Je doplněna na začátku práce seznamem zktatek, 8 tabulkami v praktické části práce (str. 40 -
58), 8 přílohami (str. 71 -78).



K proporcionalitě diplomové práce má oponent týo připomínky, její dělení odpovídá práci

bakalářské' nesplňuj e podmínky práce diplomové:

. obsálrlost teoretické části: 29 stran oproti 18 stranám praktické části,2 stránkám

diskuse

. chybí stanovení cíle práce, ten je popsán až v úvodu části praktické

. chybí kapitola Metodika (charakteristika souboru' statistické zpracováni dat,

zhodnocení dat)

. chybí kapitola Výsledky

Cílem práce bylo sledovat a hodnotit posturální a respirační funkce u nemocných s DMD

3. kapitola - Úvod - je slibnjnn začátkem, ikdyž oponent nerozumí pojmu' cituji: ,,tato práce

spíše předcházi moji bakalářskou práci". Pro toto sdělení by měla studentka zvolit jinou

formulaci.

4. kapitola - Přehled poznatků, teoretická část - je členěna do 12 subkapitol (DMD:

definice, etiologie, dědičnost, anatomie a fyziologie kostemího svalstva, svaly u DMD, změny

v oblasti kineziologie u DMD, funkce dýchacích svalů, skolióza u MD - její chirurgické

řešení, její indikace, její vliv na funkci plic, klinické vyšetření - funkční testy).

Výhrady oponenta:

. zb>4ečné jsou detailní poznatky o fyziologické anatomii kostemího svalstva

. Zbytečně obsáhlá je také podkapitola 4.9.I. o bránici' poznatky se opakují

5. kapitola - Praktická část - v nich uvádíte anamnézykazuistiky 8 pacientů - výhrady

oponenta:

. anamnézy jsou obsáhlé, stávají se tak nepřehlednými

o mnohé složky neurologického vyšetření vzhledem k tématu a cíli prácejsou zbytečné

o není zÍejmé, která vyšetření jste provedla Vy Sama



o chybí závěr u kaŽdého pacienta, není jasné, jaké nejzávažnější odchylky posturálních

funkcí jste zjistila, jak s nimi souvisí hodnoty antropometrického měření hrudníku,

spirometrická ďata uvedená v anatnnéze

6. kapitola _ Diskuse - r'yhrady a otázky oponenta:

o str. 60 _ vyjmenovala jste mnoho fyzioterapeutických metod, ptám se, proč? Čím a jak

ovlivňují techniky jmenovaných metod posturální funkce azároveřt funkce dechové? -
píšete, Že jste se přesvědčila, jak se mění funkce pohybového systému a dechové

funkce v čase.....

oponent by při takovém výčtu cvičebních metod předpokláda|, že se v diskusi k jejich

aplikaci vyjádříte. Mohly Vám pomoci i odpovědi, které jste získala od rodičů pomocí

dotazníku

str. 60 - proč si myslíte, Že jsou techniky měkkých tkáni a protahování jeden

znejdtiežitějších faktoru rehabilitační péče u nás?

7. kapitola * Závěr - připomínky oponenta:

. je obecným shrnutím, oponent by předpokládal, že na záklaďě výsledků Vaší praktické

části odpovíte jasněji na otázky, které jste si sama položIla, a to: kdy docházi

k funkčním změnám pohybového a respiračního systému, kdy a v závislosti na čem se

zhoršuje progrese onemocnění, kdy je potřeba začít s rehabilitací - čím, jak

8. kapitola - Referenční seznam - je psán podle požadavků na diplomovou práci

9., 10. kapitola - Seznam příloh' přílohy - výhrady oponenta:

o jedná se o jeden atýž dotazník, nejde o dotazník č. I,2, atd.

o pfo srozumitelnost je vhodnější popsání: Dotazník pacienta č.I,2, atd.

Další výhrady k formálnímu zpracováni práce:

. velký počet hrubých gramatických chyb s. 15,29,3I,32, 59, 60

. opakování příslovce díky s. 10' 12, 77, 18, 19,26,3I,32

. nevhodné formulace např. na s. 31 ,,aby si mohli dát jídlo", s. 32 ,, kteří měli operaci",

s. 59 ,,pacienti bývaií na kortikoidech" a další a další



oponent shledal, že v teoretické části práce autorka uvedla zajimavé poznatky: např. o

chirurgickém řešení skoliósy u DMD, o jejím pozitivním či negativním vlivům na funkci

pohybové soustavy a dechového systému, jak může fyzioterapie podpořit žádoucí změty a

naopak. Po přečtení této kapitoly všechno nasvědčovalo tomu, že toto téma bude nosné, ataké

se projeví v cílech uvedených v praktické části, ve zpracovaných kazuistikách.

oponent doporučuje práci přepracovat. Rešeršní poznatky, stávající dokumentace osmi

pacientů, j sou pro přepracováni práce dostatečné.

Rozhodující bude obhajoba diplomantky, podložená argumentací, proč daným způsobem

práci zpracovala,a vyjádření dalších členů komise.

Diplomovou práci zpracovafiou touto formou oponent nedoporučuje k obhajobě. Pakliže ji

doporučí , musí studentka na základě jeho posudku práci precizně obhájit a eventuálně ji

doplnit písemnyrn dodatkem.

It
PaedDr. Zoutlková Irena, Ph.D.( 
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