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Studentka si téma. diplomové práce 'yo.lilasama' a to jižpři bakalářském studiu, tato práce jepokračováním'iejí bakalářské práce..Téma je p.o ,ruáá.',r.., ryze osobní, její rodinnýpříslušník má tuto diagnózu. rii peel a t".apii'o 
".*".'jr'" Áururilu-nuái'oi-u- publikací oýzioterapii 

" ''"-o"'ých s mystáná gratis'6ac), a to byla motivace téma zpracovat.Studentka oslovila a dlouhodoue p'""_ia.i;ě'illíip.;J;"" s ivruo.. }irrň Éirr'"u, vedoucímCentra pro diagnostiku a lé'čbu myasthenia g'á,i'íi_i rv.urologické klinice 1. LF UK Praha aVFN' Z tohoto centra'se rekrutujipacienti u! ,r.airr*á ,ouboru a se souhlasem MUDr.Pithy se práce pakzabývánejoúizncjším b1okern1.6; těchto nemocných, tedykomplikacemi respiračního sýstému v souvislosti s primární diagnózou.

Práce má celkem 90 stran, text je rozdělen do 9 kapitol' teoretick á část jepsána na 50stranách' praktická na24 stranách, následuje velmi ,|rÁinadiskuze a závěr,reÍbrenčníSeznam čítá 56 citací ztohoje pouze t8 oeskych, ú;'"í"l, ovény přivyužitÍ základníchinformací v teoretické části, któ rá je zpracována velmi detailně u'. or,r"á.',, na tema práce -ťyzioter apii, konkrétně respiračn í fyzioterapie.
Praktická část vychází z cíle, obsahu;e^ro zptacované hypotézy, 

1netodiku práce,výsledky.Cílem bylo ověřit působení respiračů fyziáterap:i. 
" "J.iu'i pohybové ut tiuity u pacientůs MG na zlepšení fyzické kondice a respiračních funkcí, a tím i stabilizaci MG.Hypotézy si studentka stanovila 2 hlavní akažd,ámá nulovou a alternativní variantu.Hypotéza 7

H16: Po osmitýdenní terapii cílené na respirač ní fyzioterapii a aerobní pohybovou aktivitunebudou přítomny.změny sledovunýŤ p*il;il;; ;;;"-etrickém lyšetření u sledovanéskupiny pacientů s MG a u kontrolni rt upiny pu.i"ntů. 
."

Hla: Po osmitýdenní terapii cílené na iespirač ní fyzioterapii aaerobní pohybovou aktivitubudou přítomny změny síedovaných parametrů na spirometrickém vyšetřenÍ u sledovanéskupiny pacientů s MG a u kontrolní skupiny pacientů.
Hypotéza2
H29: Po osmitýdenní terapii cílené na'respirační fyzioterapii a aerobní pohybovou aktivitunebudou přítomny změiy sledovaných 

_parametr,i 
ní modifikovaných testech chůze

:l:doYné skupiny pacientů s MG a u kontrolní skupiny.
H2a: Po osmitýdenní terapii cílené na respirač ni fyzioterapii a aerobní pohybovou aktivitubudou přítomny 

'::y slódovaných parametrů na modifikovaných testech chůze sledovanéskupiny pacientů s MG a u kontroiní siupiny.
Yýzkumný soubor tvořila skupina tontrolnán probandů (zdraví jedinci) a skupina pacientůs MG' Y každé skupině bylo 6 probandů. K"''"ililT;pň byla složen u r" 4 ž"n a2 mužů,.Skupina s MG byla složen u 

'" 4 žen a 2 
.muŽů. 

Průměrnv 
"cr. 

kontrolní skupiny dosahoval32'5 roků (ve věkovém rozsahu 25 až 44 tet)." 
" $"'id s MG 35,7 let(ve věkovém rozsahu31 až 44let)' Průměrná výška kontrolní 

1kupiny ayt^ iie i cm (v rozmizí 168 až187 cm) a uskupiny s MG byla průměrná výška 177,2 cm (r rózmeri'16O až187 cm). Průměrná váhau



kontrolní skupiny 
!y\72,3 kg (v rozm ezí.55 yg2kg) Lu skupiny s MG byla prumě rnáváha81'3 kg (v rczmezí 
1] ^ž 

rzořgl. Pio9u:dj . naó 
'p"Lri a" r.iárlář*"žr. MGFA skóre do2A až 38 skupiny. Skupina neňácnych-byla sloŽen a z probandů, kteří nemělidiagnostikovanou vc áele neŽ 10 let. Nit<ao 

' "y'"ir"i"ných nebyl v době vyšetřovánísledován pro chronické onemocnění respiračního systému.Protokol o vyšetření informuje, že každýp."uŇí"á.,"upil kaŽdé ze zvolených vyšetřenídval<rát' Nejdříve proběhlo vstupnim.eióni anasleilě;; ď- mi týdenÍť ooňa"i autoterapiivýstupní měření' r1ou3naj obou'skupi' p-Iri 
".i'p'i'i'vyšetřením, které se skládalo zespirometrického vyšetření a modifikovaných testů chů'., (6'T,-1*e walking test, 3 minutychůze s nordic walking holemi, z 

^in 
i|'"il;;il 

'.Táo;.r'l vystffim8rení proběhlo po 8- mi týdenní domácí autoterapii zaměřeÁéi" 
'lóš.'í rřl.r.e kondice a respiračních funkcí, atím i stabilizaciMG' Výstupní vyšetření 

'?h.19;"];sffimetrii a modifikoi,ané testy chůzejako při vstupním'vyšetření. Vyšetření probíhala od listopad u2014 d'o bŤezna2015v prostorách Fluidum d'or v Praze r,!o? byli uyš#;;iirouar'ai skupiny s MG. Probandiz kontrolní skupiny'byli vyšetřeny ve Svitavách a ve pŇ rraotol v Praze.Následuje podrobný popis a komántář" t<'metoái" 
"iiiJ", analýzedat, výsledkům a souhmupro statistické zptacování, ke kterému byla použiÍ" ';;,"d" 

T-testu, kteráu 1ze použít navyhodnocování jďnostranných hypotéz stanou.ny.t',r'áut . no.-a lnímrozioženímv Gaussově rovině' Ve všech vypoetech ayuporLitiňuánu významnosti p s 0,05 neboli5%' Na začátku se vypočítala šikmost ry5é*1 
" 'pio*"'iit"nl ajejich mezpÍonaměřenádata' Aby se molrlo Ťíci, že hodnoty mají ,orioz"Áru óu,r.rouc rovině, *ur"lu bý splněnapodmínka' Že šikmost musí odpovíautiror"i -žíěns"ji.* (sir<mosi)'i_;1a;(n vyjadřujepočet osob ve zkoumané'.skupině) a špičatost -'J;Jó;; d'aivzorci lqt6,'"1urrt (špičatost): -4''le/n(n vyiadřuje počet o'ouí" ]t ou-un. skupin!). Splněním teto poáminky mohl být

iT:ť 
T-test k vyhodnocení změn. K porovnání dai a ověření obou hypot ézbylpouŽit parový

Výsledky jsou velmi dobře čitelné ztabulek anázomýclr grafu na stranách 60 -7;,souhmvýsledků je velmi přehled.ně ajasně vyjádřen tabulkamili-1ts.,závěry jsou následující:
ťi,;,lťliÍfÍi,#ÍÍůÍÍtťn alterniiivní hypotéza ii^, ,, - tyto p,i,iena a při4ata
Tato studie nemá statisticky signifikantní výsledky' Nicméně výsledky klinické jsou tlůtežité,protože u všech pur!me!::I pticních funt 

"i 
a. mrdtJit rrrrtr"n *rt,z žtrnz" ,nrrnty poritivnízměny' čímŽ jsme si mohli óvěřit účinek 

'zvolené 
tšríri"-á"arlo možné porovnat výsledkyprůměrných hodnot,skupin1 zdravých jedinců 

'. 'ilň;;; nemocnych.V diskuzi se studentka zarrtýšlí''uá a.rig.'em studie,i."""a'a dosaŽené výsledky s dosudpublikovanými studiemi a snadhledem se zmiňuje i o dalších problematikách pacientů s MG,spojených s jejich fyzioterapií, kdy k velmi .ay}zrymp"iři,rry-.ktomie, která má vliv namechaniku hrudníku a tím isamoi.'ou respiraci. vjtsna studií, s^tejně jako práce studentky,potvrdily naléhavost zaŤadita pravidelně praktikov"i..'piáo" í fyzioterapii a následněpohybovou léčbu u všech nemocných s MG.

Práce je po drobných úpravách a doplnění připravena k publi"kaci,je to také j eder/ zpádnýchdůvodů, proč próci plně doporutuii t ,inžirTa n""',|" 
n , ť /.,,/.18.5.2015 Doc. PaedDr. r' smóíikl#lt;!, ,/ \


