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ŽáďostMatyáše rýina, zdabychvedla bakalářskou práci na téma Vliv respirační
fyzioterapie na arteriální hypertenzi mne nejprve zaskoěila, ale téma práce mne velmi
zaujalo. Jedná se originální a především v odborných společnostech kardiologů a
fyzioterap eutů opomíj e né a zatim nezpracované téma.
Rešeršnítyp práce má celkově 62 stran, teorie o arteriální hypertenzi (EAH) má20 stran,
následuje 14 stran teorie o terapii EAH a 13 stran textu o vyuŽití prvků respiračnífyzioterapie
(RFT) při léčběEAH. Kazuistika a osobní práce s pacientem je psána na 6 stranách. 3 strany
diskuze, závěr a referenčníseznam, včetně seznamu příloh práci zakončují.
Podstatnou část práce tvoří kapitola2,která je rozdělena na farmakologický a
nefarmakologický typ léěby AH. Pohybová aktivita, jako podmínečně pojatá forma
nefarmakologické léčby,je podloŽena řadou zaltan1čnich citací, je srozumitelně a čtivě
napsaná. Podkapitoly 2.3 .l a 2.3.3 pojednávají o technikách dýchání s přímým vlivem na
sníženíhypertenze. Jedná se o techniky RSB - regular slow breathing a DGB - device-guidedbreathing, která je navíc znžzoměnana obrázku na s. 38.
Text práce vykazuje velmi dobrou orientaci probanda ve zvoleném tématu, o čem svědčíi 30
citačníchzdrojů, z toho 18 zahraničnícha navicl4je podpořeno i z odbomých internetových
zdrojtt. Na základě prostudování těchto citací je z texflpatmé, že student zvolené téma nejen
dobře pochopil, ale byl schopen nad ním i odbomě polemizovat,viz diskuze. Dokázal si při
praktické fyzioterapIi poradit ibezpoužití citovaného přístroje RESPeRATE a účinek
fyzioterapie, uvedený v kazuistice, je srovnatelný se závěry některých publikací
z r eferenčniho seznamu.
Text však, bohužel, vy'kazuje některé nedostatky, například názvy obrázků by měly bý
jasnější, text obsahuje překlepy a za nedůstojnébakalářské práce považuji gramatické chyby,
viz s.44.

ocenění zaslouŽí osobní praktické zkušenosti probanda, které získal několikaměsíčníprací
s pacientem, kterého prezentuje v kazuistice. Zde nechybí kineziologické zhodnocení
pacienta, popis práce s dýcháním pacienta, pruběh celé terapie, včetně prvků relaxace,
motivace k pravidelným pohybovým aktivitám,využití Feldenkreisovy metody, to vše
zaŤazeno v rehabilitačnímplánu.
Diskuze je zamyšlením nejen nad formou a vlastním obsahem doporučených pohybových
aktivit, ale také nad tématem motivace k pohybu, kdý nemocný vlastně žádnépotiženemá,
nevnímá a především jej neobtěžují. Přesto jej základní onemocněnivyrazně ohroŽuje na
životě. Pozitivní efekt ffzioterapie, prezentovaný v kazuistice na s. 45 a v diskuzi na s. 49 byl
pomocí moderních technologií, např. krokoměr v mobilu, dostatečnou motivací k nepřerušení
započatéfyzioterapie a pohybových aktivit.

Jako vedoucí práce bych ráda zdirazn1la, Že student Matyáš Rýina zač,alpráci připravovat
s dostatečn1im časovým předstihem, siím si organizovaljejí praktickou část, konzultace práce
probíhala ěastou emailovou formou a při osobním setkání bý,vždy perfektně připraven.
Vzhledem k mým časovým moŽnostem proběhlo i závěrečnézptacováni bakalařské práce
emailem. Proto moje připomínky a otazky jsoll jížv předložené bakalařské práci zapracovány.

otazky nemám, časový prostor poskytuji pro obhajobu práce a vyjáďení se k otázkám
oponenta.
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