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Posouzeni věcného obsahu:

Cílem baka]ářské práce Lenky Plhákor'é bylo zmapoviání možnos1í léčby pacientů
s akutnín ústřelen bedemí páteře tak..iak.|e obvyklý v České republice i ve světě s důrazem
na léčbu fyzioterapeutickou. Práce je doplněna tématickou kazuistikou'

Práce n]á rešelšni chalakter a přináší ucelený piehled problematiky z h1ediska klasifikace
bolestí zad a definice akutního lumbaga, epideniologie' patogeneze, klinických projevů.
diagnostiky, terapie, prognózy i prevence. v práci je splávně zmíněno. že za kličový prvek při
vzniku ,,acute non-specific 1ou,back pain"je clncs považor'áno přetíŽení až poranění měkkých
tkiíní' zejména vaziva' kteťé jc bohatě senzitivně inervováno a slojí na počátku celé rcflexDí
smyčky' jejíž výsledkem.jsou akutní svalové spasmy spojené se vznikem akutní blokády a
dále bolest a tkáňový otok, resp' zánět, jenž je součástí procesu autorepalace. Doba dvou až tří
týdnů, za kterou u většiny pacientů subjektivní obtíže odezní' odpovídá obvyklé době ho|ení
mikrotraumat měkkých tkání.

Při rozebírriní dí1čích témat vjednotlivých kapitolách lná práce charakter povrchrrějšího
piehledu. který nezabíhá do h1oubky problému' Pro účely bakalařské práce však povaŽrÚi tuto
hloubku za dostatečnou' Často jsou použity ve1mi obtížně uchopitelnó pojmy (bť se jedná o
citace) jako 

'.náhlý 
nekoordinovaný pohyb" či 

''ná1r1é 
kýclrnutí". Doplňující komentlář autolky

by i istě zasloužila i použitá citace Novákové na str. L3, která uvádí. že zatížení meziobrat]ové
ploténl(y ve stoje je 100% a při zvedání bŤenenc z předklonu s napnutými koleny je 1000%.
Toto však zcelajistě závisí i na hmotnosti zvedaného břemene. ' '

v kapitole o farmakoterapii bych ocenil izmínku o použití anliedematózních famak (např.
o aescinu), .ie|ichŽ použití v plaxi je také obvyklé a zejména u výraznějšího vegetativního
podráždění. jaké vídiáme u akutního ústřelu h)pem]obilních jedinců, je.ieiich použití velmi
přinosné. To korespondrrje i s faktem. který autorka v plácj zmiňuje, Že někteří autoři zajednu
ze spolupůsobícíc1r piíčin palpační hypeltonie rrrčkkých tkáni povaŽují tkáňový edém.

velni nedostatočná jc dle mého soudu kapito]a o di1ěrenciání diagnostice, která má
dohromady pouze 6 řádků. Zde je i pro piaktika bakaláie fyzioterapie vhodné znát šiťší
přehled moŽných příčin' Kromě povšechně Zmíněných projekcí iritace Z vnitřDích orgánů by
za zmínku stály i diferenciálně diagnostické úvahy např. nad někteďmi ortopedickými
diagnózami (femoloacetabullímí impiígement' apod.)

velmi pečlivě pojatá je kazuistika pacienta s akutDím lumbagem' Je z ní patmá schopnost
autorky práce zvládnout prakticky danou problematiku a olientovat se při spo1upráci
s lékařem i v dalšícl'r fornrách iéčby (farmakoterapii). Snad jedinou připomítrkou je potřeba
přesnějšiho popisu směru vybočení pii antalgickém dr'Žení. Na stl' 40 je uvedeno .,antalgické
vybočeni doleva", přičemž není jasné, Zda se jedná o v}.bočení pánve, či ttupu doleva. Zde by
bylo iistě vhodné doplnit kazuistikrr i o fotograťre' Z uvedených údajů je patrné, Že jedním

' 11i661'ých článl<ů byla u pacienta aktivní jizva po nefrektomii' Z popsaného klinického
oblMu pacienta lze předpokládat' že budou přitomny adheze a retiakce i v oblasti



relÍoPeritonca. přičenrŽ t}to diagnostikoYlult a ošctitny l1ťb;-l1'. Je všú poticba uznat. Žc t}Io

tecfuiiky nejsou bčŽrrou součásrí výuk1' hJ(alářslého studia tzioterapie.

Posouzctli tccl]rdokého p'Q\'edcni a ťt9ra\'1 tfli1r]]

Priíce -ie č]enč a dlc standatdu. je psána srtlzuntitt'lnýrrrjar-,'kenr bez výrýnějších pŤcklcpu.

Celkor'ě o<lpovídá požadavkóm rra biůaliřsk<lu 1'ttácí.

ZávĚ$j

occňuii. Že autorka zvlÉdlI nastudo\,at slcclovanou prolrlematiku a na kazrristicc prokázďa

$chopnoÍil Získanó poarotk)' pr k tick)' v-ruŽíl. Proto doporučuji přijťtí Príte k ohhajobě'

DotÍtzY lljuplg]l]lulLq
. (]o Íozulnítc pod pojrrrern -.náh]ý nekoordinovaný pohyh-?
. od kliré Iáze lývojc akutního ústielu bedemi !áreřc hy dlc vašeho sott<lu měl do

tcft pi€ znsahQ\ aL I ] lioLcrapcut a j ak1'mi plostředky1

V Prate dnc 20.8. l01i Mgr. ld,.rlčk Č'cch


