
PoSUDEK vEDoUcÍHo PRÁCE NA BAIGIÁŘSKOU PRÁCI

Autor práce:

Názevpráce:

Rok obhajoby:

Vedoucí bakďářské práce:

Lenka Plháková

Metodika léčby u akutního ústřelu bedemí páteře

2O13

Mgr' Anna steinelová

Bakalářská práce popisuje převážně pťob]ematiku terapic akutního ústřelu bederní páteřc'
Autorka sc věnuje hlavně Íizioterapeutickým prostředkům léčby' Z fyziotelapeutických konceptů
se rozepisuje o možnostech využití konceptu DNs. Voilova principu. terapie dle McKenzie a
senzonotorické st;mulaoe. Součástí této kapitoly jc také ťešede za]uaničních stlldii,
sťovnávajících účinky manuální terepie. cvičeni, edukace a farmakoterapie u paoientů s akutni i
chronickou bolestí bederní páteře.

Teofetická část stručně popisuie kirreziologii bederni páteře, rizikové a vyvolávajíci
faktory a klinické projevy akutního lumbága. Podtobněii se věnuje diagnostice' lerapii a pre!enci
tohoto one]nocnění' DůraZ je kladen na kepito]u zabývající se tcrapii' která zahřnuie
farmakoterapii, reŽimová opatřeni a moŽlosti rehabilitační a |'zioterapeutioké intervence.

Praktická část obsahuje kazuistiku pacienta s akutním lumbágem' Popisuje vstupní a
kontro]ní vyšetření, ambulantni terapii vedenou autorkou práce, krátkodobý a dlouhodobý
terapeutický plárr. Zahrnuje také druhé kontro1ní vyšetření a testování d]e metody DNs a
McKenzie po delším časovém odstupu.

Diskuze jc rozdělcna na tcoretickou a praktickou část. V první části autorka diskutÚe
převáŽně studie doporrrčující a srovnávajicí různé terapeutické intervence (manuální terapie,
metoda McKenzie, speci1ická cvičení, lařmakotempie)' Ne přikladu několika studií ukazu.je, žc
evidence nerri jednotná a uzavirá. Že je třeba irrdividuální přístup k pecientovi a vhodný výběr
terapie podlejeho stavu' Druhá část diskuzeje věnována kazuistice'

Aulorka zpracovala bakaláiskou práci v rozsahu 59 stran. Z čehož 2 strany jsolL
příloh;l' PouŽiLa dostatečné množství zdrojůjak v českér'rr. tak i anglickém j azyce-

Teoťetická část je zdařilá, obsahuje dostatcčné nlnožství infoťmací zvláštč o terapii a
cdukaci pacienta.

V rámc; Zptacování kazu;stiky sludenlka přokázala' že dokáže salnostatně vyšetřit
pacienta. odebrat ananlnéZu a získaná data přehledně zpracova1. Dokázala vytvořit iak
krátkodobý, tak idlouhodobý rehabilitační plán' Za pozitivní považuji hodnoceni VAS během
terapie' vybraná funkční Yyšetření bederni páleře i specifická vyšetření dle konoeptů DNs a
McKenzie. V rámci terapie autorka nezapominá věnovat se edukaci pacienta a ergonomi; sedu a
základníoh pohybů. ooeňujitaké doporučenÍ aerobního tréninku a posturálnÍ stabilizace začleněné
do běžných denních činností v dlouhodobém plánu.

Vprvní části diskuze si cením snahy autorky pťáce zařadit do textu převážně no\ěiší
zahťaniční stlldie a shmout jejich výsledky' Autolka poukazujc na to' ze vyznaln
fyzioterapeutické intervence u akutního Iumbága je důležitý z hlediska snižení počtu recidiv a
břáÍění přechodu do chronicity. Vdrulré části diskuze týkajicí se kazuistik) je zajrrnaré
porovnáni průběhu onemocnění (kolisání bolesti) u pacienta s popisem obtíží v odborné litelatuře'

Přínos této baka]ářské práce spatřuji v poskytnutí přehledu o fyziotelapeutické
intervenci u pacientů s aklltním ]umbágem a snaze najít jednol1á doporučení pro pacienty v
kapitole reŽimová opatření' Autolka správně uvádí' že edukace pacienta je ve1mi dů1eŽitá pro
l"ývoj orremocněrri a případnou prevenci rccidiv' V praxi edukace bohužel často chybí nebo
bývá nejednotná a pro pacienta matoucí-



Práce kr'a]itou svého Zpracováni odpovidá poŽaclavkům na bakaláiskolt pláci a
doporučuji ji k obhajobě' Navrhrrji hodnoceoi Vclrni dobře'
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