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Pro svou diplomovou práci si studentka vybrala téma, které je díky nárůstu počtu
pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) pro fyzioterapeuty aktuální. Také
proto to že fyzioterapie u těchto pacientů prokazatelně zlepšuje kvalitu života a snižuje
náklady na jejich léčbu. Práce má výzkumný charakter, výsledky prácejsou zpracovány
statisticky a uvedeny jak v tabulkách, tak pomocí grafu.

Při jejím zpracovávání použila anglicky a česky psané zdroje, jejichž množství je pro
zpracování diplomové práce dostatečné. Práce má93 stran,ztoho je 80 strantextu, zbyt'ek
jsou přílohy. Dělená je na teoretickou část, která obsahuje informace o definici,
epidemiologii, etiopatogenezi, klasifikaci' exacerbaci, diagnostice, terapii avztahu dýchání u
CHOPN.

Na počátku praktické části si studentka stanovila cíle a hypotézy pto svou práci, dále
popsala metodiku výzkumu a uvedla výsledky svých měření a zjištění.

Následuje diskuse' závěr, referenční Seznam a přílohy.
Chybí souhrn v českém a anglickém jazyce.
Teoretická část je nejrozsáhlejší součástí práce. Myslím, žepro potřeby fyzioterapeutů

je zbytečně velká část přehledu poznatků věnována etiopataologii, diagnostice, léčbě (vícejak
20 stran). oproti tomu biomechanice' patokineziologii a vlivu rehabilitace je věnováno pouze
necelých 10 stran textu. Na jejím zpracováni je znát, Že studentka pracovala se zahraniční
literaturou a některé překlady jsou poněkud kostrbaté a uvedené citace nesrozumitelné a
zaváďějici (např. str. 31, kapitola 2.8.I. první odstavec, StI. 39:,,Hyperinflace negativně
ovlivňuje i postavení žeber.....", str. 40:- ,,zpomaluje se průtok vzduchu...."), někdy jsou
jednotlivé citace navázány přímo jedna na druhou atím je text také méně srozumitelný (např.
str.39: Hyperinflace negativně ovlivňuje i postavení žeber..... a sníŽení elasticity
hrudníku....."). Některé informace Se' možná také díky nedokonalému překladu, vylučují (v
kapitole 2'8.I. informace o pomocných nádechových svalech nebo na stránce 41 informace o
dýchání přes sevřené rty), některé poznatky se v rámci jedné kapitoly zbyečně dvojí.

Cílem praktické části bylo zjištění rozdílu ve výskytu posturálních odchylek u
pacientů v různém stádiu CHOPN, dále jestli existuje korelace mezi poklesem
spirometrických hodnot a výskytem posturálních odchylek u CHOPN a jak se mění kvalita
života u těchto pacientů. Před vyšetřením si autorka vytvořila 7 hypotéz, které se týkají
korelátu mezi tiži onemocnění a jednotlivými vyšetřeními a kvalitou životapacientů.V rámci
praktické části studentka vyšetřila 18 pacientů S CHoPN v různých stádiích tíže onemocnění
od nejlehčího 1. stádia po nejtěŽší 4. stádium nemoci. Rozložení pacientů podle tíže
onemocnění nebylo rovnoměrné. od kaŽdého pacienta studentka sebrala záklaďní
anamnestické údaje, pak provedla kineziologický rozbor stoje aspekcí, funkční vyšetření
hybnosti pátete pomocí dynamických testů ďe Čepojeva, otta, Stibora, Schobera, Thomayera
a test lateroflexe. Následovalo vyšetření obvodu hrudníku v maximálním nádechu a výdechu,
vyšetření krční, hrudní páteře a žeber dle Lewita ve smyslu zjištění blokád a segmentálního
omezení pohybů. Na konec funkčního vyšetření byly provedeny testy posturální stabilizace



dle konceptu DNS a to test brániční, test flexe a extenze trupu. Pacienti také vyplnili
dotazníky zaměŤené na kvalitu života a to CoPD Assesment Test (CAT) a St. George's
Respiratory Questionaire (SGRQ). Sebrané výsledky byly zpracovány pomocí statistického
plogramu Statistka 12 av něm Kruskal-Wallisův ANOVA test. Následněbyly z ďat
vytvořeny krabicové grafy a dále použit párový t-test nebo chi-kvadrát test pro porovnání
výsledků mezi skupinami pacientů.

Při zpracování praktické části studentka prokázala schopnost vyšetřit poměrně
důkladně pomocí více druhů vyšetření a testů 18 pacientů, což považuji za hlavní plus této
práce. Nicméně mnoŽství vybraných druhů vyšetření je dle mého názoru spíše na škodu této
práce. Pro statistické zpracováni 1e důleŽité' aby údaje měly jasnou výpovědní a nejlépe
číseInou hodnotu, cožnapŤ. při vyšetření stoje aspekcí neplatí, protoŽeje to vyšetŤení zatižené
značnou subjektivní odchylkou. Dobře se dají zpracovat funkční dynamické testy páteře,
rozdíl v obvodu hrudníku v nádechu a výdechu. Také pokud by testy posturální stability byly
hodnoceny pouze jako pozitivní či negativní, dalo by se s tím statisticky pracovat, ikdyž i zde
je poměrně obtížné stanovit jasnou pozitivitu či negativitu výsledku testu. Je také otázkou, zda
zvolené posturální testy byly vhodně zvo|ené pro častou intoleranci horizontální polohy
pacienty s těŽší respirační insuficiencí. Výsledky dotazníků jsou jistě ovlivněny tím, žebyli
testováni hospitalizovaní pacienti s akutním zhoršením stavu a tak odpovědi na otázku např.
jestli pacient během posledních 4 týdnů nestačil s dechem, či kašlal a mnohé další nejsou
z dlouhodoběj šího hlediska obj ektivní.

Diskuse má rozsah l1 stran, nicméně její přínos je dle mého názoru nevelký. Jistě je to
způsobeno tím, že existuje poměmě malé mnoŽství prací, které by se věnovaly konkrétním
posturálním změnám u pacientů s CHoPN a proto nebylo možné porovnávat vlastní výsledky
s výsledky jiných obdobných studií. Na druhou stranu diskuse není pouze polemika nad
pracemi jiných, ale je zde prostor pro uvedení vlastních úvah, hodnocení a vysvětlení
výsledků své práce, snaŽit Se,,Zde přijít na kloub", proč některáhypotézabyla potvrzena a
jiná ne. Na některých místech náznak je, ale v rámci celé diskuse jsou to jen střípky. Je také
zbytečné vysvětlovat v rámci diskuse jasně dané pojmy jako je např._blokáda.

Závěr práce také není dobře zpracován, mělo by zde jasně zaznit,jaký byl přínos
práce, zdabyly naplněny její cíle a vypíchnout výsledky statistického zpracování a zď1ména
ty, které vyšly statisticky významně. Naznačit, jak by mohl proběhnout případný další
výzkum a proč.

Zpracování příloh je velmi nepřehledné. Čislo přílohy by mělo být v levém horním
rohu na začátku přílohy' jednotlivé přílohy maji začít na nové stránce, některé graťy atabulky
mohly bý klidně vloŽeny přímo do textu, velikosti grafu jsou nepřiměřeně malé a tím i
nečitelné.

Co se týká formálních chyb' mohu výknout pouze na některých místech chybně
uvedené citace (např. str.29 citace od Véleho, na str. 38 citace od Hrusky..) dále u čísel
obrázků chybí y názvuzkratka pro číslo (např. obr. 8, mělo by být obr' č. 8....') pokud jsou
v textu uvedeny latinské názvy svalů' je třeba uvést minimálně zkratku m. Na některých
místech toto chybí.

Při čtení zejménateoretické části mě napadlo mnoho otázek.
Jak předsunuté drŽení hlavy zvětšuje klidovou délku bránice?
Jak vysvětlíte tvrzení uvedené na str' 37: ,'Pacienti s dyspnoí ......často zaujimají

pozici v předklonu s oporou paží o tvrdý povrch, aby zakotvili extrathorakální svaly
(pectoralis major, minor, latissimus dorsi' serratus anterior atrapéz). Předklon zvětšuje jejich
délku a přispívá k jejich schopnosti vytvářet Větší tah a zdvih žeber (Hruska, 1997 , s. 214)
Předklon a opora o horní končetiny zvětšuje délku např. m. pectorali major, m. trapézius?

Proč pacienti zaujímají spontánně polohu S opoÍou o horní končetiny?



Proě jste si vybrala uvedené testy posturální stability?
Jak plicní rehabilitace může zvýšit efekt nutriční implementace, jak je uvedeno na str.

29?

Celkové provedení práce není příliš přesvědčivé díky výše uvedeným nedostatkům.
Zejména s přihlédnutím k prokázríní schopnosti samostatného poměrně uceleného vyšetření
skupiny probandů ji doporuěuji k obhájení.

V Berouně 25.5 2OI4 l
Mgr LenkaBabková 
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