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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

Mgr. Šimon Biskup

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci výhřezu destičky

"Tato práce má za cíl vytvořit ucelený pohled na problematiku operace výhřezu meziobratlové ploténky L4/L5, následné 
rehabilitace a také se seznámit s teoretickými znalostmi této problematiky."
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V části obecná shrnuje studentka teoretické podklady pro část speciální a uvádí nás do dané problematiky (anatomické 
souvislosti, základy patogeneze, léčebná východiska...). Tato část tématicky i rozsahem odpovídá požadavkům 
zpracování. Z nedostatků bych zmínil pouze stylistické chyby a drobná „přepsání se“. Druhá výtka nesměřuje 
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zpracování. Z nedostatků bych zmínil pouze stylistické chyby a drobná „přepsání se“. Druhá výtka nesměřuje 
studentce, ale autorce přílohy 32), jejíž popis terapeutických metodik je natolik zjednodušený, až vyznívá značně 
kontroverzně (viz zejm. Vojtova metoda).

Část speciální tvoří kasuistika terapie jednoho pacienta s danou diagnózou. Rozsahem převyšuje část obecnou a je 
strukturována dle požadavků na tuto práci. Objevuje se zde několik málo terminologických chyb. Slabším článkem části 
speciální je, dle mého, vyvození jednoznačnějšího závěru z vyšetření a následně větší spojitost mezi „kapitolou 
vyšetření“ a terapií. Avšak to je jedna z nejtěžších dovedností ve fyzioterapeutické praxi obecně a skutečná zručnost v 
provedení cíleného vyšetření a následně takové terapie vyžaduje roky praxe.

Touto prací se studentka seznámila teoreticky i prakticky s danou problematikou, dále s prací s odbornou literaturou a s úskalími též tvorby odborných pojednání. V neposlední řadě v rámci tvorby této práce pomohla jednomu člověku v uzdravování, což bylo kromě subjektivního hodnocení pacientem zdokumentováno též výsledky objektivních vyšetření. Dle mého úsudku byla naplněna úloha bakalářské práce v oboru fyzioterapie a mohu ji doporučit k obhajobě...

Otázky: 
1) Popište, prosím, sy. kaudy (jednu ze zásadních indikací k operační léčbě).
2) Jak byste provedla svalový test extenze kyčle s větším zacílením na m. gluteus maximus?
3) Jak by bylo možno otestovat abdominální svalstvo s ohledem na jeho stabilizační funkci (jaké struktury sledovat)?
    (Nemusí to být žádné standardizované vyšetření.)
4) Z čeho lze usuzovat, že je „zaktivován“ m. transversus abd.?
5) Můžete popsat jiný smysl/efekt balančních prvků techniky sensomotorické stimulace speciálně pro 
vertebropatického pacienta (tedy krom zlepšení stability a fixace zatím vědomě korigované postury)?
6) Pokuste se pojmenovat jednu změnu (uvedenou též v efektech terapie), která mohla zásadně participovat na
 zlepšení pohybového stereotypu extenze v kyčli.
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