
Abstrakt  

Název: Fyzioterapie pacientů s bolestmi beder viscerovertebrální etiologie 

Cíle: Cílem práce je ověřit význam zařazení postupů komplexního terapeutického přístupu dle 

východních technik ke klasické fyzioterapii a zjistit, zda lze těmito východními technikami přispět 

k obohacení standartní fyzioterapie. Dalším cílem je sestavit vhodná režimová opatření dle TČM 

a Ajurvédy, vytvořit jógovou sestavu vhodnou pro pacienty, kteří mají dysfunkce v oblasti ledvin 

a močového měchýře dle TČM a jejichž hlavním společným příznakem je nespecifická chronická 

bolest v bederní krajině. Práce se opírá o porovnání čtyřtýdenního programu fyzioterapie dle 

indikace lékaře a programu fyzioterapie obohacené o sestavená režimová opatření a jógové cvičení 

u vybraných probandů. 

Metody: Tato diplomová práce má charakter experimentálního kvalitativního pilotního výzkumu. 

Teoretická část práce byla zpracována na základě informací z knižních i elektronických zdrojů 

v českém a anglickém jazyce formou rešerše. Pro praktickou část byly použity dvě skupiny 

probandů – experimentální a kontrolní skupina. V každé skupině bylo 6 probandů. Byl porovnáván 

efekt čtyřtýdenní terapie, která probíhala 2x týdně v délce 60 minut. Kontrolní skupina absolvovala 

fyzioterapii dle indikace lékaře. Experimentální skupina absolvovala fyzioterapii dle indikace 

lékaře obohacenou o jógová cvičení a režimová opatření dle TČM a Ajurvédy a byli požádáni o 

každodenní domácí cvičení jógové sestavy. Efekt terapie byl hodnocen pomocí dotazníku kvality 

života v souvislosti se zdravím (HRQoL) Short-form-36, dále pomocí hodnocení intenzity bolesti 

na škále VAS, hodnocením počtu odpovědí v anamnestickém dotazníku a ve formuláři 

kineziologického rozboru, které byly řešitelem sestaveny pro účel této práce. 

Výsledky: Statistická analýza dat byla provedena pomocí neparametrického Mann- Whitney U 

testu. Čtyřtýdenní program fyzioterapie obohacené o jógové cvičení a režimová opatření dle TČM 

má statisticky významný vliv kvalitu života v souvislosti se zdravím (HRQoL), přítomnost 

symptomů a četnost reflexních změn u pacientů s bolestí beder viscerovertebrální etiologie. 
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