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Duchennova svalová dystrofie je progresivní svalové onemocnění, které je doposud
nevyléčitelné. onemocnění ovlivňuje všechny systémy v těle a je proto potřeba komplexní
přístup. Projevuje se již v dětském věku svalovou slabostí. V pruběhu času ďochází
k posturálním a respiračním změnám, které ovlivňují drŽení těla afunkci dýchacího systému.
U pacientů s DMD dochází ke změně mechaniky dýchání. Výsledkem tlakových gradientů
v dýchacím systému je plicní ventilace. Tlakové gradienty jsou vytvářeny činností dýchacích
svalů, hrudního koše a poddajností plic a jsou to tlaky vývářené mezi alveoly, dýchacími
cestami a okolním vzduchem. Plicní ventilace je tedy závislá na činnosti dýchacích svalů, na
poddajnosti plic a na tvaru a postavení hrudního koše. Posturální funkce a drženítěla má vliv
na dýchací pohyby, které zajišťují ventilaci plic' práce se zabývá odchylkami, které jsou
průvodním znakem u DMD pacientů.
Práce má celkem 78 stran, je dobře rozvtžena, má logickou strukturu. Referenční seznatnmá
90 citací, tuzemské a zaltrartiční jsou z posledních 5-6 let. Citace se vztahují k textu, nejsou
zatíženy početním balastem.
BohuŽel však text práceje psán slangovým náÍečím a pouze citace odpovídají gramatickému
pojetí diplomové práce. Teoretická část práce až do strany 39 je v pořádku. Značné výhrady
mám k praktické části práce, kde pouze cíl práce je dobře definován, ale další text již je spíše
popisem praxe než jejím objektivním komentovánim. Zďe u jednotlivých kazuistik a pacientů
chybí důleŽité informace, které charakterizují a jsou podstatné pro zvolené téma. Dále chybí
přesnější vyjádření podstaty zvoleného téma: vzájemný vztahrespiračních a posturálních
funkcí a jejich potencující korelace při progresi nemoci DMD. K odevzdané formě práce jsem
mělaznaěné výhrady a takto jsem ji nedoporučovala k obhajobě.
Studentka práci konzultovala spíše emailovou formou předloŽených zptacovanýchkapitol,
které se však v závěrečné formě práce lišily od konzultovaných. Nepozornost studentky
připisuji její hyperaktivní akční šíři zájmů, které v časovém období' určeném pro zpracování,
diplomové práci uškodily.
Během poslední konzultace před obhajobou jsem studentce doporučila následující:
práci musela doplnit o dodatek, ve kterém je uvedena podstata práce a podrobněji
zpracovžnyjejí výsledky. Na základě předloŽeného dodatku jsem pak práci mohla doporučila
k obhajobě s upozoměnim, že studentka musí při obhajobě dostatečně aprecizně přednést
ucelený a logicky seřazený projev. Takto mohu práci doporučit k obhajobě, ale rozhodnutí o
splnění obhajoby přenecháviím k vyjádření komise.
otazky nemám, časový prostor poskýuji pro obhajobu práce a vyjádření se k otázkiím
oponenta.

Závěr: Doporučuji k obhajobě.
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