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Chronická onemocnění dechové soustavy zaznamenávají celosvětově zvyšující se výskyt.
Bronchiální astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jsou typickými
představiteli těchto onemocnění. CHOPN je prevencí a léčbou ovlivnitelná nemoc s
některými významnými mimoplicními účinky, které mohou přispívat kzávažnostiu
jednotlivých nemocných. U pacientů s CHOPN dochání k podstatným patokineziologickým
změniím, změnámtělesné kompozice či dysfunkcím kosterního svalstva s dopadem na
posturální a respirační funkce nemocných CHOPN.
Sledování posturálních a respiračních funkcí u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí v
teoretické části shrnuje poznatky o etiologii, etiopatogeneziapatofyziologii chronického
obstrukčního plicního onemocnění, moŽnosti její diagnostiky a terapie.
Práce má celkem 93 stran, má logiské členění na jednotlivé kapitoly, převažuje mírná
nevyváženost v počtu stran teoretické a praktické části práce. Cíljejasně stanoven na str. 43,
následuje 7 hypotéz, kteréjsou detailně zpracovány a komentovány v závěrečné části práce.
Metodika obsahuje zpracování praktické části, kde bylo uvedeno provedeno u 18 probandů
kineziologické vyšetření, vyšetření dynamické hybnosti páteře, patologických bariér krční, hrudní
páteře ažebet podle Lewita, testy hlubokého stabilizaěniho systému a testy k zhodnocení kvality
Života CAT a SGRQ atato data spolu se spirometrickými hodnotami pacientů byla statisticky
zpracována. Byly porovnávány tři skupiny pacientů podle stadia CHOPN dle GOLD _ 1 a2,3,4
vůči sobě. Ne všechny bypotézy byly potvrzeny, ale předpokládaná tendence byla většinou
viditelná při grafickém porovnání měřených hodnot u všech skupin.
Grafické zpracování a obrazky jsou skvělou dokumentací samostatné práce studentky, svědčí
o tom, žetémazpracovala velmi dobře. Diskuze je věcná, věnuje se rozboru a komentáři
výsledků ve shodě s předloženým počtem hypotéz.
Referenční seznam má62 cítací, tuzemské azahraniční jsou z posledních 5-6 let. Citace se
vztahují k textu, nejsou zatíženy početním balastem.
V závěru práce studentka zdttraztila dopad výsledků pro klinické l,ryužití_ fyzioterapie by
měla být cílena k tak, aby informovaný a edukovaný pacient, ktery rozumí svému onemocnění a
jeho vlivu na jeho tělo, ví o možnostech, jak tento vliv a znéj vyplývající potíže zmímit, a je
motivovaný týo možnosti používat. Motivací může být vliv plicní rehabilitace na snížení
symptomů, zvýšení účasti na každodenních aktivitách, zlepšení kvality života a sníŽení počtu
exacerbací a hospitalizací, při využívání technik respirační ýzioterapie pak akutní zvládnutí
dechové symptomatologie.
Studentka pravidelně práci konzultovala, vždy byla pečlivě připravena.
Práci hodnotím pozitivně, otézky nemám, časový prostor poskytuji pro obhajobu práce a
vyjádření se k otázkám oponenta.

Závěr: Prdciplně doporučuji k obhajobě.
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