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SOUHRN 
 

Název práce: Analgetický účinek pulzního magnetického pole a neinvazivního laseru u 

osob s chronickými bolestmi dolní části zad. Případová studie. 

Title of work: Analgetic Effect of Pulsed Magnetic Field and Non-Invasive Laser 

Therapy in Patients with Chronic Low Back Pain. A Case Study. 

Cíl práce: Cílem diplomové práce je zhodnotit analgetický efekt dvou metod fyzikální 

terapie (magnetoterapie, laseroterapie) u pacientů s chronickými bolestmi dolních zad 

různé etiologie. Dále chci zjistit, zda je pro pacienty přínosnější aplikace této fyzikální 

léčby v ranních nebo večerních hodinách a zda analgetický účinek těchto procedur 

fyzikální terapie závisí na vrstvě podkožního tuku a typu osobnosti pacienta. 

Metoda: Probandi s chronickými bolestmi dolních zad byli náhodně rozděleni do 4 

skupin (ranní/večerní magnetoterapie, ranní/večerní laseroterapie). Po dobu 3 týdnů jim 

byla 10x aplikována magnetoterapie či laseroterapie. Aplikace procedur probíhaly mezi 

7.00 - 10.00 hodinou u ranní skupiny a mezi 16.00 - 19.00 hodinou u večerní skupiny. 

Před zahájením studie pacienti podepsali Informovaný souhlas, vyplnili Dotazník 

pacienta, dotazník Oswestry Low Back Pain, byl s nimi proveden test dle Petrie a 

změřena vrstva kožní řasy v místě bolesti. Během studie probandi vyplňovali hodnotu 

VAS-I v pravidelných časových intervalech. Po ukončení terapie pacienti znovu 

vyplnili dotazník Oswestry Low Back Pain .  

Výsledky: U 90% probandů (9 z 10 testovaných) došlo během 3 týdenní léčby ke 

snížení bolestí v dolní části zad. Proband, který na analgetickou léčbu reagoval 

negativně, patřil do skupiny Augmentor (dle Petrie). Ostatní probandi (n=9) patřili do 

skupiny Moderate (dle Petrie). Závislost velikosti vrstvy kožní řasy na účinnost 

analgetického efektu laseroterapie u zkoumaných probandů (n=5) nebyla potvrzena. 

Laseroterapie měla výraznější celkový analgetický efekt než magnetoterapie. V 91% 

případů nastupuje okamžitý analgetický efekt po aplikaci laseroterapie. Aplikace 

laseroterapie byla efektivnější v ranních hodinách. Při aplikaci procedur fyzikální 

terapie vydrží jejich analgetický účinek do rána následujícího dne.     
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