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Název práce: Fyzioterapeutické možnosti funkčního postižení ramenního 
kloubu u pacientů s revmatoidní artritidou  

Cíl práce: shrnout poznatky o problematice ramenního kloubu a ze statistických dat 

zkompletovat výsledek fyzioterapeutických vyšetření v časovém rozmezí týkajících se 
rozsahů pohybů, svalové síly a dalších funkčních poškození ramenního pletence.  

Text: 69 s., Literatura: 21 zahraničních tituly, 19 českých titulů, Přílohy: 16 s. 

Hodnocení cíle: Autorka splnila cíle práce, které si zadala. Komplexně shrnula poznatky o 

ramenním kloubu dle poslední literatury, má přehledně zpracovanou i léčbu revmatoidní 
artritidy, zmiňuje i typy chirurgické léčby. Má jasno v názvosloví rehabilitace, fyzioterapie, 
podrobně popisuje možnosti fyzioterapie, fyzikální terapie a vhodná režimová opatření. 

 

Hodnocení textu: text je dostatečně obsáhlý.  V první části prokazuje hluboké teoretické 

znalosti o revmatoidní artritidě. V experimentální části práce zjišťuje pomocí objektivního 
posuzování, zda dochází po 2 týdenním fyzioterapeutickém ovlivňování ke zmírnění bolesti, 
zlepšení rozsahu pohybu a dalších kineziologických parametrů. Zjišťuje celkové well-being 
pomocí dotazníku WOMAC. 

Vyšetřuje rozsahy pohybu pomocí goniometru – pohyb aktivní i pasivní – flexi, extenzi, 
obdukci, vnitřní rotaci, zevní rotaci a horizontální addukci. Dále prováděla vyšetření léze 
rotátorové manžety s hodnocením numerickou škálou bolesti 0-10, vyšetření síly svalové – 
manuálním dynamometrem, dále dle Jandy a dle Kendala. Vyšetřovala glenohumerální 
instabilitu anteriorní, posteriorní a kaudální.. Vyšetřovala kloubní vůli, přítomnost 
spoušťových bodů, vyšetřovala reflex bicipitový a posturální stabilizaci dle Koláře. 

Získané výsledky statisticky zpracovala počítačovými programy.  

Hodnocení textu: výborně 

Psaní a úpravy textu: minimální překlepy, výborná úprava tabulek 

Hodnocení psaní a úpravy textu:  výborně 

 



Práce s literaturou:  velmi dobrá, má přehled jak ze zahraniční literatury, tak z domácí 

literatury, opírá se o nejnovější poznatky z oboru   revmatologie, rehabilitace 

Hodnocení práce s literaturou: výborně 

Celkové hodnocení práce:  výborně 

Připomínky: 

Otázky: Má lázeňská péče své místo v léčbě revmatoidní artritidy? A proč? Kolikrát ročně je 
indikován pobyt lázeňský u nemocných s RA? V čem tkví nebezpečí atlantooccipitálního 
posunu při postižení C2 revmatoidní artritidou? Jaké jsou výsledky léčby soft laserem kloubů 
postižených revmatoidní artritidou (ve studiích)?  Popište problémy soběstačnosti a 
nezávislosti u osob s revmatoidní artritidou. 

 

 Praha, 7.9.2010    Prim. MUDr. Hana Jarošová 

 

 

 

 


