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Zánažnost práce:

Intenzita a frekvence pohybové aktivity, typ pohybové aktivity jsou často u pacientů s MG
diskutovány. Práce autorky navazýe na její bakalářskou práci roku 2013. Je rozšířena o

objektivní zhodnocení vlivu 8 týdenní fyzioterapie po thymektomii (respirační * aerobní

trénink) na celkovou kondici či jak autorka píše, celkovou stabilizaci onemocnění.

Formální popis práce:

Práce byladokončenavkvětnu 2075, čítá 85 stran, přes 50 citací literatury' 34 cizojazyčných

(3lx článek,3x odborná kniha), 18 zčeské literatury ( 8x článek,9x odbomá kniha); citace

jsou z článků odborných českých a zahraničních recenzovaných periodik, knih, z bakalářské

práce.

Práce je rozdělena do 9 hlavních kapitol'

Rešeršní část obsahuje základní informace o onemocnění, jeho léčbě operativní cestou -
thymektomií, o důsledcích operačního zákroku na funkci pohybového aparátu a na funkci

dechového systému, dechového stereotypu. Tato část práce je obsáhlá, je v ní sdělen aŽ

přílišný počet obecných poznatků, které patří spíš do základnich odborných učebnic studenta

fyzioterapie _ do učebnic anatomie, neurofyziologie, neurologie, fyziologie a patofyziologie

dýchání.



Cíle a hypotézy jsou jasně stanoveny, kapitola 5 Metodika práce zpracovánadle poŽadavků.

Zrovna tak kapitola 6 Výsledky, souhrn výsledků, která je doplněna tabulkami, graťy,

příslušnou legendou.

Diskuze je vedena jak k teoretické, tak k praktické části práce. Její obsah svědčí o tom, že

studentka pracovala samostatně, ověřila si získané teoretické poznatky praxí s.jedinci s MG.

Referenční Seznam je psán podle poŽadavků na diplomovou práci.

K formálnímu Zpracováni má oponent tyto připomínky:

. Nesprávně pouŽité slovo díky např. na stt.52,J7,84, cituji: ,,... úpravu dechového

stereotypu narušeného díky jizvě v oblasti sterna....", nebo ,' Problematika poruch

respirace obsahuje celou řadu příčin, díky nimž dochází k patologii."

. Nesprávné pouŽití pojmu výzkumná skupina na str. 52, kap.5.1. hned vprvní větě

prvního odstavce

o V kapitolách Výsledky, Souhrn výsledků či v Diskusi lépe vyznačit závěr: zd,a je

hypotéza zamitnuta či ne. Ve všech zmiňovaných kapitolách o závěrech autorka píše. i
při opakovaném čtení konečné vyjádření není očividné, ztráci se v poli dalších sdělení.

otázky oponenta:

1. Jak dlouho byli pacienti po operačním zákroku?

2. Mohla farmakologická léčba ovlivnit výkony resp. výsledky jedinců s MG?

3. Jakým způsobem respirační funkce stabilizují MG ?

Cíle diplomantka splnila. oponent doporučuje diplomovou práci k obhajobě.
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