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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ  PRÁCE

Doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.

Bc. Dagmar Fridrychová

Vliv intraabdominálního tlaku na stabilitu bederní páteře

V literatuře vyhledat, vyhodnotit a zpracovat dostupné informace o problematice intraabdominalního tlaku a 

jeho vlivu na bederní páteř



5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Studentka Bc.Dagmar Fridrychová si zvolila velice zajímavé a přínosné téma, které velice zajímavě 

rozpracovala a snad přinese další zodpovězení a vysvětlení otázky, jakou roli hraje intraabdominální tlak ve 

stabilizaci bederní páteře. Studentku jsem převzala v říjnu 2011 po Prof. S. Otáhalovi. Spolupráce byla 

bezproblémová, jednalo se už pouze o utřídění velkého množství nasbíraných informací z odborné literatury. 

Zde bych studentku jednoznačně pochválila, za výběr odborných časopisů nejvyšší mezinárodní kvality. 

Studentce se podařilo popsat celou morfologicko –funkční jednotku a rozlišit významnější faktory souhry 

všech činitelů. Tomu odpovídá i členění do subkapitol v kapitole 5. Diplomová práce se mi velice líbí a věřím, 

že se stane studijním podkladem pro celou řadu nejen biomechaniků a fyzioterapeutů, kteří se zabývají 

axiálním systémem z mnoha úhlu pohledu. V celé práci mi jen chybí více zjevný postoj a názor diplomantky 

na řešené otázky a jejich kritické zhodnocení. V opravdu velkém množství citovaných literárních zdrojů se (z 

mého pohledu) trochu ztrácí jednoznačné vyznění a sdělení, ke kterému se autorka dopracovává až v 

diskusi.

Otázky pro studentku: 1) Šíří se intraabdominální tlak více dorzálně na bederní páteř, nebo ventrálně na 

stěnu břišňí?  2) Ohybový moment působící na páteřní sloupec (meziobratlový disk) od paravertebrálních 

svalů  (vzpřimovačů) je intraabdominálním tlakem ještě zvyšován? 

výborně

podpis




