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Práce je přehledně členěna do šesti samostatných kapitol, je zpracována na

63 stranách textu. Autorka čerpala z 52 literárních zdrojů, z toho je většina recentních,
42 zahraničních a 8 domácích publikací, uvedla 2 elektronické zdroje.

Autorka se rozhodla rešeršně zpracovat téma, které je častou komplikací
terapie jednoho z nejčastějších nádorových onemocnění.

Více neŽ polovinu práce věnuje základům lymfologie, fyziologii a patofyziologii

mízního oběhu. Třetí kapitola je věnována přehledu komplexní léčby lymfedému, kde
postrádám kapitolu , která by se nazývala fyzioterapie. Přehled terapie je rozdělen na
pět podkapitol. Toto dělení není úplně logické, pokud na stejné úrovni stojí léčba
konzervativní - fyz|kální -cvičení -farmakologická a operační, jak je uvedeno (všechny
uvedené, vyjma operační, by měly být podkapitolami konzervativní terapie)' ocenila
jsem, Že se autorka věnovala i psychosociálním aspektům této problematiky.

V uvedené kazuistice autorka textu uvedla strukturovanou anamnézu, subjektivní
hodnocení pacientky a objektivní nález (stanovený zkineziologického rozboru). Je
škoda, Že kazuistika není doplněna fotodokumentací, není pak moŽné hodnotit, to, co je

uvedeno jako výsledek vyšetření' Dále ztéto části mi nebylo jasné, zda autorka terapii
rovněŽ prováděla, nebo zda se jedná a nějaká její obecnější doporučení'

V diskusi jsem se snaŽila objevit nějakou konfrontaci vlastních názorÚ s názory
autorů, které zmiňuje v teoretické části práce, coŽ se zde nevyskytuje' Přiznám se, Že
poněkud rušivě na mne působilo uvádění v závorkách informace, kde si o daném pojmu

dočtu další informace. Text se tak stával poněkud méně přehledným' V kapitole závěr
shrnuje cíl a smysl předloŽené práce.

Pokud bych mohla shrnout můj osobní pocit z předloŽené práce, tak je vidět, Že

se jedná o prvotinu' Autorka o tématu našla hodně literatury, ale ukázalo se obtíŽnější
sestavit text tak, aby byl snadno a přehledně čitelný. Po obsahové stránce bych práci

mohla vytknout nějaké relativní drobnosti, které budeme jistě diskutovat'



Zcela zásadní však byly v tomto případě chyby formální:
- úplně jsem nepochopila, proč v záhlaví práce je text, kteý nám oznamuje, Že se

jedná o bakalářskou práci a hned vedle je text ',Název diplomové práce"
citace je součástí věty, takŽe se tečka dělá za uvedenou citací v závorce
v prácijsou překlepy

o s19 DalŠí klasifikace vycházíy lymfatického..
o s'19 nepochopila jsem větu: ,, Existují idalŠÍ moŽnosti klasifikace založené například na

lokalitě postiŽení, způsobu dědiěnost apod. (Klauzová, 2010).
o s24,,.''lymfedém se rozvinulu přibližně (deseti) žen... tak přibliŽně, nebo deseti?
o s29 standartní
o s40 ýzická aktivita je souČástíterapie, kterou pacienti vykonávat
o s44 v posledním odstavci kapitoly 3.4 nevím, co vŠechno má být v závorce' její část chybí
o s45 rovněŽ chybí' nebo přebývá závorka (čtvrtý řádek odspodu)

doporučuji ujednotit pouŽívání stejných slov bazálnílbasální
s20 pokud Se práce zabývá komplikacemi sekundárního lymfedému po
mastektomii, tak Se přiznám, Že mne překvapil obrázek ilustrující interdigitální
mykotické onemocnění na noze a na následující straně obrázek erysipelu na
bérci, pokud toto úzce souvisí s tématem práce, musí to být jasně vysvětleno a
uvedeno, pokud ne, povaŽuji to za odbíhání od tématu
při čtení práce jsem narazila na zkratky WEB, VAs, SL - nenašla jsem vysvětlení
v seznamu zkratek
s30 pouŽitíjiného fontu u citace Szolonky, 2009

Ráda bych autorce poloŽila tyto otázky:
1) s24 Citujete práci Gatese (2008) , kteý uvádí, že na vzniku lymfedému se podílí i

dosaŽené vzdělání a rodinné zázemí' Mohla byste mi to blíŽe vysvětlit, jak
souvisí dosaŽené vzdělání s rozvojem sekundárního lymfedému?

2) s36 Uvádíte, Že nevýhodou přístrojové lymfodrenáŽe oproti klasické je manuální
je to, Že přístrojová komprese podporuje přesun vody více neŽ přesun proteinů.
Zajímalo by mne, jestli existuje terapie, kde dochází k většímu přesunu proteinů
ve srovnání s přesunem vody.

3) s41 Uvádíte, Že posun mízy zqišt'uje kombinace nízkého tlaku v lymfatickém
řečišti, aktivity lymfangiomů a systémů chlopní... Prosím vysvětlete rozdíl mezi
lymfangiomem a lymfangionem,

Doporučení:
Snažila jsem se tyto chyby komentovat proto, abyste se při dalšÍ autorské tvorbě
těmto formálním nedostatkům mohla vyhnout.

Závěr: Název a náplň práce korespondují, cíle, které si autorka vytyčila, splnila.
Rešeršní práce Dany Strnadové zpracovává zqimavé téma' Přesto, Že jsou v práci


