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Zák|adní

ch

akteristiky práce

:

Práce čítá79 stran. vče1ně kvalitních barevných obrazových příloh, celkem 25 Tabulek
a Grafrr a 71 literámích odkazů, z toho 43

CZlCs provenience a 27 prací zahraničních

(+1 překlad angl.monografie).

Práce vystihuje clobře záklactní cíl autork'v" cicrbrou det-lnici záměru svého díla, má
vhodné řazeni i dobrou literární (teoretickou) část.

Cíle a výzkumné otázky/hypatézy isou deÍlnrrvány správně

a

v rozsahu odpovídajícírn

DP.

Metodická část po zacvičeníprsonálem pracoviště vedoucího práce a po řádném
treningu na zkuŠelrníclrprobandech nc"přeclstavovala pro autorku technický problém. A

to i přes to, Že -"iak několikrát v textu zdťtrazněno

'' tzv.,.koučování" vyšetřovaného

souboru není obecně věcí snarJnou. Zároveri.|e vhoclné zd:ů;raznit, že dosaŽené hodnoty

jsou

v

části práce ,.Diskuse" správrrě ollonlentol,álry, že zal-rrarriční autoři měli

nepoclrybně podobné problémy dané právě c,lrabou kooperací probandů při vyšetřování.

Dalším vynikajícím počinem autorky je značná míra samostatnosti a řekl bych dokonce
vysoké míry odvahy se pustit do věci tak sloŽité, .|ako volontérskétestování nez'námé.
tŤebaže zdravé školnípopulace (souhlas vedení škol, inÍbrmovanésouhlasy atd.).

Neméně důleŽiyése mi jevilo jako zcela bezkonkurenční,,nasazení" autorky na
navrŽené cíle práce ato zavysolié účasti.iejíaktivitypři sliánění probandů, se získáním

našípomocí při zapů.ičenípříslušných přístrojů a vynikajícímu ,,tahu na branku". Není
od věci zdÍvaznit, Že sběr dat pr:ov<lzovala alltoťka cestou zajištěnídoprvay z vlastních

zdrojů a evidentně vhodrrýrn a asertivním způsobem přesvědčení celkem 115 probandů
(i kdyŽ do hodnocení bylo 'zarazeno n;rkotlec

z

obav.v

z pozdějšíclr lirnitací při

.jer'l prcrLrandů 102). .le

s1'anovení závěrů práce

vhodné zd:ůraznit, že

se autorka velmi pečlivě

připravovala a to na vysokó úrovni díky péčia'ntropometrického oddělení 2.

LF a FN

Motol (doc. Krásničanová) a pomclci kolegy Dr. Slabého (2 LF a FN Motol) - statistické
zpracování'

Abstrakt:
Abstrakt .je správně strukturovátt' s.iasnou detinici zátněru práce vČetně zdůraznění
fáktu, Ž e v CZ' literatuře riebyl terrto počin elosr-tci realizován. V oddíle ,,Výsledky" je

stručnésděleirí výsledkrr práce
korelace parametru PEmax

s

-

sLuclie v plřípadě chlapců prokázala signifikantní

lrmottrostí, s BN,íI a

s PtjF' U chlapců se dále

našla

korelace parametru Plmax s BMI a Plmax s iC. Parametr P01 koreluje pouze s Vr. U
dívek byly z'"iištěny signifikantní korelace Plmax, PElnax i Po r S parametry PEF a MEF25

Y ,,Závěru" abstraktu by neškodilo uvÓst předpoklacl, ž'e praci na stejné téma, pomocí
stejné nretodiky" ale v dalšíchr,ěkovýclr - clostrd nezpracovaných věkových dětských
skupinách (dalšípostgraduá|ní stuclenti).

Práce je celkově správně strukturována (viz Obsah):

1. Úvoo

2. PŘEHLF'D dosavaclních F'OZNATKŮ
3. cirp A VÝZKUMNÉ oTÁZKYMEToDIKA
4. vÝslnnrv
5. DISKUZE
6. zÁvĚny
7. REFERENCE

+

+ Statistickáana|ýza

PŘÍLOHY.

V úvodu je uvedena důleŽitá inlbrmace" že na bránici lze z dnešnílro pohledu pohlíŽet
jako na orgánu s (minirnálrrě) tro.ií ťtrnkcí(respir;rčr'rí. stabiliazačnía antirefluxní). Práce

je cenná právě v tonl, že stanoverrí reÍbrerrčníchhodnot bude mít velký význam pro
posouzení funkce bránice pro r,šechny zmíněné 3 typy chorolr: plicní, pohybového a
gastrointestinálního aparátu a (GEI{/EFIR). Vzelrledem k tomu, Že své místo získává

bránice

i

v poslední zmíněné oblasti

(viz Komínel<, P. et al. 2013)

-

budou při

masivním, přírno epiclemickém nárůstu incidence refluxní choroby jícnu u dětí zvláště
cenné.

Teoretická část ie zpracována

s hlubokou

znalostí problematiky dunkce respiračního

systému, pohybového aparátu a jeiich poruclr. "[e rovněŽ cenné, že autorka neopomíjí

vliv tzv. praŽské/českéškoly, která vlastně publikovala první práce již v roce
(Skládal 1969)' přes práce prof. Vélelro aŽ k pracíin prcrÍ-. Koláře

1969

'

Jednou z priorit pražskéškoly je <tůkladné studium tzv. hlubokého stabilizačního
systému páteře. Téze o důleŽitosti zprávnélio 1,ývoje CNS dítěte, kdy koncem čtvrtého

měsíce žlvoÍaďozrává souhra svalů. která v reakci na tyto pŤicházejicí informace
umoŽňuje celoŽivotně stabilizovat postavení páteře. opět v této souvisti nelze nezmínit

qýhodu existence českých referenčních hodnot t-uncke bránice

-

a

jak se zdá další

rozšířenístudia Íunkce bránice rrapři i v ob]astech jako je dětská neurologie a později
dětská a dospělá spondylochirurgie. Dy'sfunkce hlubokého stabilizačníhosystému páteře

na jakékoli úrovni totiž m'Ůžc zapříčinitvýznarnné bolesti

v oblasti páteře u velkého

procenta poptrlace (odhaduje se, Že ažtt'l0aÁ aktivního dospělého obyvatelstva).

Podobně jsou pečlir,ě zpracovárry in1brmace

o

bránici. Jsem rád opro uvedení

informace o propo.iení bránice S n1' lralllive rsus a'lrdoniinis po stránce jak funkční,tak po
stránce anatomické a úda.j o lrrálrici .jako tzv. informační křiŽovatce celého těla. Jsem

zvláště Spokoien s inťormacemi o antireÍitrxní ťunkci bránice

-

která Spolu

S

dolním

jícnovým svěračem působíantircflltxtlě. tedy proti vzniku gastroezoíágeálního refluxu,

kdy tohoto dokazování se zúsčastnila opčt praŽská škola (práce Mgr. Bitnara a Dr.
Smejkala).
Podobně doplnění podrobně.jŠích intbrmací o svalech břičních a svalech dna pánevního

je zpracována precizně. Není běŽně uváděna ponrěrně podorbná infotmace o musculi
multifidi (nejhlubší vrstva zádovýclr svalů). Logicky potom navazuje téma o jednom
z nejčastějšíchdneŠníchntoderních ",pclpuiačních"problémů- způsobených hlavně

současným stylenr životajižod dětského .,,ěku - vertebrogenní obtíže.Snad by si text
zasIoužil detailnější l,ysvětlení tzv' ,.trigger pointťť'(viz str.23 dole). V této souvislosti

chválím autorku zazminku o skutečnosti, Že vý-sledky zobrazovacích metod nám často
ukáži značnéstrukturální změny páteř'e. které však nenrají klinický korelát (subjektivní
potíže).Na stranu druhou se často stává' Že pacient trpí velkými bolestnli páteře, a to

an|ž by- se našla jakákoli strrrkturální souvislost.
nasttrpu_iící dětskou poprrlaci un,ět detekovat

I

zde bude výhodné především pro

hrozícír,er|ebrogenní potíŽe, které bude

v.s. ttutno v dospělclsti řešit' .Ien doul'árn. Že se po letech práce v tomto oboru nebude
mluvit

-

jak citováno

-

o .,tntidní vlně".

Kapitola vyšetření plieních Í'unkeíje zpra'cována. po získáni teoretických a hlavně
praktickýcli znalostí - a to právě s cílenl získat při vyšetřeni plnou samostatnost jak při
úspěšně probíhajícíchměřeníctrr. tak v situacích krizových, kdy např.přístroj nefungoval

(proto autorka vhodrrě v ťtvodr"t děku.ie za 'zác.vik s. Věcovské z naŠífunkčníplicní
laboratoře). Pro zhodnocení funkce plic se použivá standardizovaná sestava parametrů.

Postup nrěření parametrů funkce plie

a síly respiračních svalů/bránice a

jejich

vyhodnocování sc autorka clrŽeia stirndardů Afs/ijt{S zroku 2002. Podrobně jsou
rozebrény rizíka clrabé spolupráce jakoŽ i vhodné polohy vyšetřovaného, jeho treningu,

,,koučování". ale

i

správného pcruŽití a úchopu náústku. Z.ievnou chybou se mi jeví

palze část sdělení o vyšetřování c1ííuznípiicní kapacit1' pro CO2 _ str. 25 dole (správně
je Co).
Část textrr popisujícípodrobrrě postr'rp prací při měřerlí samotného cíle práce (měření PI
max, PE max a P0.1) je poalán s dostatečnorr leoretickou erudicí a přesností popisu.

V přehledu stutlií je velrni vyčerpávajícímzpůsobem uvedena problematika
měření a stanovování normálních hocir'rot maxin-rálních ústníchtlaků Se všemi
souvisejícími problémy. Že s, jedná o parametr v podstatě moderní, nemajícídosud

ještě širšílrozastoupení v C'7,

i

světových laboratoříclr svědčíi autorkou uvedená

inÍbrmace, Že slavrrá práce nedávtlcl zesnulého pro1bsora Aloise Zapleta|a (Zapletal, A et
aL Funkce tlýchucího ústrojíu dětí a tnlarlistvjich; metody, referenční hodnoty, indikace.
1. vyd.

Marlin: Osveta. 1984. 450 s. ISfIN 70-067-84.) a v angl.verzi (Karger, Basel

1987) není tato problematika znriňována. Rozměry hodnot parametrťr PE max a PI max
.jsou (na str. 31 dole) uvedeny

Cíle práce jsou jasně

cliybnně -

definovárry

-

.iedr'rá Se o

cm ř{2O (nikoliv mm H2o).

vzhledern k chybějícím reťerenčnímhodnotárn

parametrů Plmax, PEmax a Pp 1 pro česl<échlapce a dívky ve věku 14-|5 let jsme si za

hlavní cíl této práce stanovili vyšetřerrí těchto parametrů a stanovení referenčních
hodnot. Dalšímcílem této práoe je defir'rovat vztahy mezi těmito parametry a
antropometrickýnri údaji probandů a rl'vhodnotit .iejích případnékorelace. V případě

signifikantní korelace

je dalšímcílerrr stanovení referenčnírovnice pro

výpočet

příslušnéhoparametru. Během plicního vyšetření probandů v rámci této práce budou
z:aznamenany

i

ostatní spirometrické pararnetry (VT,

FVC' PEF ú.), a proto

bude

možnéde{inovat vztahy Plmax, PEmax Po ltaké s nimi.
Podobně výzkumné otázky/hypotézy.isou deítnor'ány správně:

1.

.Iaké jsou reÍbrenčníhodnoty

Plmax, PEmax a Pg1prO normální populaci ve

věkovérn rozme'zi 14- 1 5 let'/

2'

Jsou lrodnoty Plmax. FEmax a Po r chlapcťr signifikantně vyššínežu dívek?

3.
4.

Korelují lrodnoty Plmax. PEmax a

Po

rs antropometrickými údaji?

Lze stanovit refererrční lovnice pro parametry Plmax, PEmax a P91pro normální
populaci ve věkovérn roznlez,í l4-l 5 let?

5.

Koreluií hodnoty Plmax. PEmax

& Po IS

ostatními spirometrickými parametry?

Část ,,Metodika" začiná správně charakteristikou výzkumného souboru, je popsána
výstižně textem a formou tabulky (l15 probandů ve věkovém rozmezi \4-15 let (resp.

14,00-15'99 let)'

l)o výzkunru ovšem rnohlo být

zaÍazeno pouze 102 probandů,

konkrétně 47 dívek (46%) a 55 chlapcťr (549/o).

Popis získávání dat

ie

rovněž vyhovující-

r'Četneš údajůo

práci organizační- tak

obtížnév drrešnídobě běŽnéhcl v1'užír'árrípráv klientů a informovaných souhlasů. Sekce

antropometrické měřeni

-

tak clůieŽite pro stanovování referenčních hodnot - je popsána

polohu
správrrě včetně správné ,,neutrální"' fiankfurtslté horizontály pro

hlavy. Podobně

BMI byla vypočítána clle vzorce BMI - hnrotnost / výška2, udáváno v kg/m2'
odhad povrchu těla (BSA) byl vypočítánvzorcem dle ljuBois. l'dy

hodnota

BSi\:(1irnotngst('"1:],,NvÝškao'l:l:;'l'11.{}07

i

8-{" url.rr'iitr<i v

l1l

''

Samotné spirometrické

vyšetření je popsáno rovněŽ dobře' v'vcházející z pIatných standard'
je dobře
Sekce statistická analýza byla sestav ena za pomoci Dr' K' Slabého a
zpracovéna.

to na podkladě
Sekce ,.Výsleclky" přináší tlťrleŽitéinf'orlnace pro validitu výsleclků práce a

vyšetření 102 probandů byly určeny průrněrrréhodnoty maximálních ústníchtlaků
Plmax a Pl]rnax a parametru Fo'r. Doplněné jsou i hodnoty směrodatných odchylek,
průměmé
mediánů a také maxinráiníclr a nrinimálrrícli rraměřených lrodnot. Uvedené
ve
hodnoty lze povaŽovatzareferenční pro normální českou populaci dívek a chlapců

věkovém rozmez'í 14-15; 15,19+-0.53 (niearl]_-SD. nredián 15,28) let. Všechny hodnoty
ústníchtlaků jsou uváděny v l<ilopaskaleclr (kI'a)'

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v přehledných tabulkách (Tabulka 4-II) a
hodnoty
histogramech (obrázek 6-11). V Tabirlce 4.isorr zobraz'eny výsledné reÍ-erenční
parametrů Plmax. PEmax i Po l ce|ého zkoirmaného souboru, tedy bez ohledu na

pohlaví. Prťrměrnéhodnoty Tab 4 zvýrazněny autorem posuc1ku:

N:

Meclián Minimum

Maximum

Průměr

SD

PImax

8,13

1Sq

8,14

r.71

16,33

PEmax

9,54

'2.98

9.39

3,01

18,43

Po.r

0,18

0.09

0.02

0,53

102

, PEnrax a Po r bez ohledu na

pohlaví (v kPa)

V následujících podkapitoláclr isou uvederry refbrenčníhodnoty pro kaŽdý parametr a
pohlaví zv1ášt'' Kromě toho

.jsoLr

pro všecl-rny parametr1' uvedeny příslušnéhistogranry

Toto svědčío vysoké heuristické hodnotě práce'
Pro zjištěníkorelace parametrů Plmax, PEmax a

údaji se hodnotila rníra kclrelace

s r'ět<em"

Po

r S antropometrickými

l,'ý!kott, hmotností, BMI

a

tělesným

povrchem (BSA). Po vyhodnocení se signiÍikantní korelace objevily ve třech případech
a to pouze u chlapců.

Za signifikanttrí lze povaŽovat hodnotu p<0,05.

Jako nejsilnějšíse ukázala korelace PEmax/BMi. a to shladinou významnosti

p:0,0l763 (viz''rabrrlka 13 a abráz'ek

15)" Druhá nejsilnějšíkorelace sp:0,031502

náleži parametrťtm PEmax/}lmotnost (viz. Tabulka 14 a obrázek 16). Nejslabší, ale stále

signifikantní je korelace PImaxiBMI s p:0'042686 (viz. Tabulka 15 aobrázek 17).

Na základě těchto lrorelací byly stanoveny následující referenčnírovnice pro
parametr PEmax a Plmax.

Vlastní výsledek práce je uveden cestu regresních rovnic:

o

PEmax:4,0638

+ 0,32884 *

BMI

r:0,3189; p<0'02 (vloŽeno autorem posrrclku)

c

PEmax

*
= 5,2278 + 0,08921

hmotnost

r0,29a4; p<0,04 (vloŽeno alltorem posudku)

.

Plmax

*
= 4,6448 + 0,22869

BMI

r0,2]43;, p<0,05 (vloženo autorem posudku)

V Tabulkách

16

_ 23

isou pro úplnost uvederry korelace parametrů Plmax, PEmax a Po r

s ostatními antropometrickýnri ťrdaji, ovšem

Žádnáznichjižnení signifikantní.

Velmi zajímavéjsoukorelace Plmax, PEmax á Po.r se spirometrickými parametry.
Zďe mě zauja|a pozit.korelace mezi VT a P0.1 (r=0,5657) a pozit.korelace mezi
PEF a PE max (r=0,0,3429). První vztah vysvětluje, že většídech.objem vede k
lyššíktidové inspiračníaktivaci bránice. Druhý, že hodnota PEF je vysoce zá'rlisl.át

na výdechovém úsitívyšetřovaného (i když je zároveň špatným ukazatelem
průchodnosti d.cest _ viz Šulc.I et al: Měření vrcholové výdechové rychlosti (PEF)'
ano či ne ? Čs' Pediat. 1995: 50: 292-295)" Logicky vyznívá i pozit.korelace mezi IC a
PI max (r=0,3657), kde nutný pokles na ,,startovacío' olrjemovou RV hladinu pro
měření PI max (tj.,, z lyššíIC) vecle k vyššíhodnotě PI max. Pěkné !!

V ',Diskusi"

5 stran jsorr vhoclný- a na magisterskou práci odpovídajícím
číta.iící

způsobem rozebtány možnédůsledky nrezi určitým scatterem dosud publikovaných dat

a

pfezentovanými irclaii autorky.

Ve hře

budor-r nesporně

rczdi|y mezi velikostí

lyšetřovaných souborů. různýrn věkovým toztnez.ím skupiny probandů, zvoleným
typem náustku. ťrniky vzduchLt kolerri ťrst. počtem provedených manévru, rozdílnými
kritérii selekce správných manévrů, jinýnii zvolenými vyšetřovacími postupy, ale

i

typy

pouŽitýclr přístrojů,míra ,'koučování" probandů atd. V rámci antropometrických měření je

důležiývztah měřerlých pararnetrťl k tělesné lrmtorrosti probandů. To, že současná populace

se

za posledních 20-25 let významtrě rrrění (z pohlcdLr tělesné stavby, provozovaných těIesných
aktivit, drulru a rnodu výŽivy) zvyšu.ie význanr předkládané práce. Je správrrě zdŮrazněno, že

zvýšeníústníclrtlaků u obézníclr lidí ie rnoŽné vysvětlit tím, žejejich dýchací Svaly jSou
adaptovány na chronické přetíženía nrají specifické histologické a metabolické složení.

Někteří autoři trvádějí, že dochází ke změně poměru svalových vláken, kdy mají méně
vláken typu I a převahtr vláken typu lI. l'aké rnaií většíobiem svalové hmoty a silnější
svalovou kontrakci.

Velmi dobře vyznívá i soustředění na BMI jako ýznamný antropometrický
ukazatel (viz výše uvedené regresní rovnice)" Autorka měla práci ztíženoui tim, že
pracovala s probancly, kteří se v tomto věku pohiavně diverzifikují (a tedy i z pohledu

BMI) mohou hodnoty BMI podstatně ovlivnit naměřené výsledky.
Závěry jsou uveden.v jasně

a pregnantně'

Zcela souhlasím, že tato práce předkládá refbrenčníhodnoty maximálních
ústníchtlaků a hodnot P01 pro normální populaci ve věkovénr rozmezi 14-15 let a že

jedinečnost této práce spočíváv tomo

že tyto referenčníhodnoty,

včetně

referenčníchrovnic pro parametry Plmax a PEmax' pro českou populaci dosud
nebyly vypracovány. Lze proto s úspěchem předpokládat, Že v budoucnu bude moŽno
tato data využit nejen pro eliagnostiku plicních chorob, ale například i pro diagnostiku či

zhodnocení efektu terapie onemocnění pohybového apatátu, gastroezofageálního
refluxu apod. Pokračování na tomto díle dalšímipostgrad.studenty by bylo velmi
žádouci, jakoŽ i - jak atltorka uvádí - Vypraoovat referenční hodnoty a regresní rovnice
pro navazující věkové skupiny.

Práci jednoznačně doporučuji k uspesne

ajobě.

MUDr. Jan Šulc
Y Praze29.5.2014
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