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Posouzení vecného obsahu:

Diplomant si jako svuj cíl vytycil posoudit vliv dvou koncepcí pravidelného posilování ve
fitness centru u pacientu s chronickými nespecifickými bolestmi zad. Konkrétne zkoumal vliv
klasického posilování, vycházejícího z analytického myšlení, a posilování vycházejícího z
poznatku fyzioterapie v oblasti funkcních poruch pohybového aparátu. Téma je velmi aktuální,
nebot ve svetové literature pribývá údaju o vhodnosti posilovacích cvicení u ruzných diagnóz,
casto však bez bližší specifikace použitých cvicení. Dalším faktorem je vzrustající pocet
zdravotnických zarízení v CR, které disponují vybavením posilovny a snahou využívat jej v
terapii, pricemž casto chybí v této oblasti dostatecne erudovaný zdravotnický personál. Tento text
tak muže prispet k hlubší orientaci v této problematice.

Práce Bc. Nováka má obsáhlou a velmi peclive zpracovanou teoretickou cást, ve které
nejprve uvádí etiologii a patogenezi "low back pain" vc. vyšetrení a nejcastejších zpusobu
terapie. Poté na 21 stranách rozebírá prístupy zdravotne orientovaného posilovacího cvicení a
rozdeluje jej na prevážne analytický prístup a novejší prístupy respektující principy vývojové
kineziologie, pricemž zde uvádí i peclive popsané príklady cvicení vycházející z této nové
koncepce. Pro lepší prehled by bylo vhodné, aby byly takto popsány i príklady analytických
cvicení. Nezasvecený ctenár by si tak mohl udelat podrobnejší obrázek o rozdílech, které
prináší analyticky pojaté cviky vs. tzv. centracne-stabilizacní prístupy. Z textu je však zrejmé,
že diplomant rozdíly velmi dobre chápe.

Obsahem praktické cásti práce byla studie u 14 pacientu s chronickou nespecifickou "low
back pain", kterí podstoupili l2ti týdenní rízenou terapii pomocí posilovacích cvicení.
Polovina souboru absolvovala cvicení s analytickým prístupem, druhá polovina pak
centracne-stabilizacní posilovací cvicení. Hodnotícími metodami byly VAS, Zkrácená forma
McGill Pain Questionare, Oswestry Disability Index a testy HSSP dle Koláre. Ke
statistickému zpracování byly použity jednovýberový Wilcoxonuv test a Pearsonuv korelacní
koeficient. Data byla získávána pred zapocetím terapie, po l2ti týdnech a s odstupem 6ti
mesícu. Z výsledku vyplývá, že po intervenci došlo ke zlepšení subjektivního vnímání bolesti
a disability témer shodne u obou typu posilovacích prístupu. V kvalitativních testech HSSP
došlo také ke zlepšení parametru v obou skupinách, pricemž výraznejší zmenu vykazovala
skupina cvicící podle centracne-stabilizacní koncepce. Výsledky jsou ve shode s radou
zahranicních prací s obdobným designem studie a metodami hodnocení.

Závery práce vedou predevším k zamyšlení nakolik lze hodnocením subjektivního vnímání
bolesti postihnout podstatu rozdílu v prínosu obou konceptu posilovacích cvicení pro pacienty
s CNLBP. Bez hlubší úvahy by dle záveru bylo totiž možné doporucit oba typy posilovacích
cvicení. Nestandardizované kvalitativní testy HSSP sice ukazují vyšší zlepšení u skupiny



pacientu cvicících podle centracne-stabilizacní koncepce, avšak toto muže být dusledkem tzv.
principu specifiky. Použitá cvicení totiž do znacné míry korespondují s kineziologickým
obsahem jednotlivých testu. Pro doložení predpokládané vyšší míry bezpecnosti a
prospešnosti centracne-stabilizacní koncepce oproti analytickému posilování by tak bylo
potreba nalézt ješte další hodnotící metody. Bylo by také velmi zajímavé mít srovnání s
výsledkem zcela jiného typu cvicení - napr. aerobního Gízda na stacionárním kole, apod.).

Slabým clánkem praktické cásti je predevším malý pocet probandu, který muže zkreslovat
statisticky hodnocené výsledky merení. Toho je si však diplomat vedom, uvádí tuto
skutecnost v diskusi a v tomto ohledu hodnotí i výsledky své práce. Rád bych však ocenil, že
tuto studii Bc. Novák uskutecnil na svém pracovišti, které nedisponuje potrebným vybavením
a musel tedy s pacienty pracovat mimo -ve verejném fitness.

Posouzení technického provedení a úpravy textu:

Po formální stránce je práce prehledná, clenená do jednotlivých kapitol a psaná
srozumitelným a ctivým jazykem. Vyskytuje se zde jen velmi málo preklepu. Pomer
teoretické a praktické cásti je proporcní. Velikost zkoumaného souboru odpovídá spíše pilotní
studii. Na strane 56, Obr. 15byl patrne vložen nesprávný obrázek.

Celkove musím konstatovat, že byly naplneny cíle práce tak, jak byly diplomantem
vytyceny. Proto doporucuji prijetí práce k obhajobe.

Na diplomanta mám následující dotazy:

. Jakou roli ve výsledku terapie mohl u obou skupin hrát shodne provádený strecink?

. Cím si vysvetlujete, že analyticky pojaté posilovací cvicení melo podobne príznivý
vliv na ústup bolesti a disabilityjako centracne-stabilizacní prístup?

. Doporucil byste pacientum s CNLBP analyticky pojaté posilování v prípade, kdy
nemají dostupnou instruktáž cvicení v duchu centracne-stabilizacní koncepce?
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