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Cílem práce je teoretické popsání problematiky vzniku výhřezu destičky v bederní oblasti, 
konzervativní a operativní terapeutické řešení, praktické popsání kasuistiky pacienta.
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Studentka se v teoretické části ve stručnosti zabývá problematikou výhřezu meziobratlové destičky a 
její možných terapeutických řešení. Více je rozepsán přístup fyzioterapeuta s víčtem použitelných 
metod pro hlavní diagnózu, tak i přidruženou diagnózu peroneální parézy. V praktické části studentka 
velmi dopodrobna popisue vstupní kineziologické vyšetření, které plně využívá znalosti bakalářského 
studia. Shrnutí vyšetření je provedneno detailně. V rehabilitačním plánu je věnována oddělená část 
"škole zad". Denodenní terapie je doplněna o vyšetření současného stavu pacienta a je věnována 
především komplikaci peroneální parézou. Vývoj terapeutických postupů se opírá o subjektivní stav 
pacienta a i vývoj vlastního onemocnění.  Otázka: Pacietovi byla předepsána elektrogymnastika m. 
rectus abdominis. Je funkce rectus abdominis stěžejní v terapii výhřezu meziobratlové destičky, pokud 
ano u jakého stavu? Jaké nejčastější svalové dysbalance se podílejí na vzniku výhřezu meziobratlové 
destičky?
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