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Závěr: Práci plně doporučuji k obhajobě.

Rešeršní typ práce' která má celkem 81 stran, je podložen seznamem 85 citací referenčního
Seznamu a 13 internetových zdrojů, ve kterém převažují zaluaničnípublikace, českých je
pouze 9'Práce má2 přílohy, fotodokumentace' vztahqícise ke 2 kazuistikrám aospetyů
nemocných cystickou 

_fibró_z9u 
(CF), při kterých probandka uplatnila zkušenosti z^psání

protokolů v rámci předmětů klinická praxe a letni odbomá praxe.
Teorie práce má 18^stran a historie, psaná po dekádách, má 47 stran a je spojena s přehledem
dobově používané fyzioterupie. Každákazuistika má 3 strany, diskuze je p'ánu na 4 stranách.
CF jako autozomálně recesivní dědičné onemocnění je medicínsky vetáii ákavétéma, a
ýsledky výzkumu jsou nejrychleji aplikovány v ttinicto praxi. Jě to pochopitelná
nedočkavost nemocných, kteří v mnoha případech vedou 8asovy souboj s osudem a proto se
všichni zainteresovaní snaŽí o co nejrychlejší aplikaci modemích postupů terapie, którá je
právem označována za agtesivní. CF je zatímnevyléčitelné onemócnění, a1e aity rycntěmu
vývoji objasňování patologických odchylek je jiŽ velmi dobře léčitelné. íaodemit<iinit<aie
základem aplikace i modemí fyzioterapie CF pacientů.
Práce je přehledovou studií o provinanosti nových klinických postupů, které jedincům s CF
prodlouŽily život afyzioterapie je jednou zterapií,která só výztarrněpodílí ía zlepšení
kvality prodlouŽeného žjvota. Z přehlectrr vývoje terapie a fyžioterap.uii"ky.h postupů je
zřejmé, že zavedení nových metod a technik fýzioterápie má longitůainami charakter.
Probandka si klade v práci několik logických otázek,nad kterými v diskuzi polemizuje.
Č.asové zařazetí fyzioterapie je opraváu velmi vážným a mezinárodně silně a často
diskutovaným tématem. RovněŽ třibazálníbody diskuze jsou správně výyčeny' následuje
věcná polemika, podloŽena literrírními zdr oji.
Přesto mám k práci následující připomínky:

1. Chybí citace Tapper a Khan, cožktextu na s. 67 je ýznamnýmnedostatkem.2. Gramatické chyby a nedokončená slova mohou iměnitvýznámpůvodně logicky
psaného textu a chybné nanázvy lék:ů.

3. Probandka se zaměřila velmi úzcehlavně na respirační problematiku uvnitř dýchacích
cest _ a co respirační problematika posturálně-lokomočního systému, logicky
související s primárním onemocněním?

Zazcelanevhodný povaŽuji text na straně 65, cituji: ,ještě do nedávné doby se v České
republice posturální drenáž s poklepy užívala jakojediná metoda fyzioterapie'.. Yajímalo by
mne, co je pro probandku ,'nedávná doba,,.

Celkově mohu práci posoudit jako zdařilou. MůŽe byt základem pro další bakalářské a
diplomové práce ýzioterapeutů s orient ací na klinickou podstatu oboru.
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