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Anotace

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je zjistit, jak ovlivňují 

vertebrogenní poruchy aktivity denního života. Nejčetnější výskyt vertebrogenních 

obtíží, dle uvedené literatury, je v oblasti bederní páteře. Z toho důvodu jsem se 

zaměřila na dvě skupiny pacientů, a to pacienty před a po operaci bederní páteře.

Práce je členěna do dvou velkých částí. První část je teoretická, se zaměřením

na základní charakteristiku onemocnění a na definici pojmu aktivity denního života. 

V druhé části práce, části empirické, je šetřena skupina pacientů před a po operaci 

bederní páteře. Pro účely této bakalářské práce byly vytvořeny dva strukturované 

dotazníky, které byly distribuovány vybranému vzorku pacientů před a po operaci 

bederní páteře ve FN Motol na Spondylochirurgickém oddělení. Dále jsou prezentovány

výsledky průzkumného šetření, které probíhalo v období od listopadu roku 2013 do 

ledna roku 2014. V podkapitole diskuze jsou výsledky mého šetření porovnány 

s výsledky jiných studií.

Annotation

Primary goal of this Bachelor thesis is to find out how vertebrogenic disorders 

affect daily life activities. The most common occurrence of vertebrogenic problems is in 

area of lumbar spine. This is the reason why I focus on two groups of patients. In the 

first group are patients before lumbar spine surgery and the second group consist of 

patients after this surgery.

Thesis is divided into two big parts. The first part is theoretical and is focused on 

basic characteristic of the disease and on the definition of daily life activities. The 

second part, the empirical part, is aimed at both groups of patients – before and after the 

surgery. There were created structured questionnaires which were distributed to selected 

sample of patients, patient before and after lumbar spine surgery, in FN Motol at Spinal 

surgery department. Furthermore, there are presented results of survey, which took 



place in the period from November 2013 to January 2014. Results from my survey and 

results from others studies are compared in subchapter called diskuze.
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ÚVOD

K vypracování bakalářské práce na téma „Vliv vertebrogenních poruch na 

aktivity denního života“ mě vedly zkušenosti s bolestmi zad, které jsem nabyla z mého 

okolí i z nemocničního prostředí. Pacienti, jež obtěžuje bolest zad, jsou do značné míry 

limitováni v tom, jaké zaměstnání či volnočasové aktivity mohou vykonávat. Těmito

obtížemi jsou také omezováni v domácím prostředí, kdy si nemohou některé úkony

obstarat sami a jsou do značné míry odkázáni na pomoc druhých.

Po prostudování odborné literatury na toto téma jsem zjistila, že vertebrogenní 

obtíže jsou v populaci velice časté. Některé zdroje dokonce udávají, že až 90 % 

populace se někdy za svůj život setká osobně s bolestmi zad. Tyto obtíže se tedy stávají

rozsáhlým civilizačním problémem. Není to jen problém jednotlivce, ale celé 

společnosti, jelikož ji zatěžuje v mnoha ohledech. Literatura dále uvádí, že z důvodu 

vertebrogenních obtíží přechází do pracovní neschopnosti téměř 50 % postižených. 

Navíc je spousta pacientů nucena, kvůli svým obtížím, přecházet do částečného či 

úplného invalidního důchodu. Jedná se tedy o onemocnění, které invalidizuje. Jelikož

výskyt onemocnění je nejčastější ve věkové skupině od 35 do 55 let, kdy jsou lidé 

nejvíce ekonomicky aktivní, jedná se tedy i o ekonomický problém. Pacienti jsou 

nuceni často měnit své zaměstnání. S ohledem na aktuálnost a závažnost 

vertebrogenních obtíží jsem se rozhodla pro výše uvedené téma mé bakalářské práce. 

Zajímalo mě, v jakých ohledech mají tito pacienti největší obtíže, které činnosti mohou 

vykonávat částečně a které vůbec. 

V této práci jsem chtěla obsáhnout celé rozsáhlé téma vertebrogenních poruch a 

chtěla jsem je srozumitelně přiblížit čtenářům. V první kapitole teoretické části 

vycházím z anatomických zákonitostí. Definuji onemocnění, zabývám se incidencí a 

prevalencí. Následně se zaměřuji na etiologii vertebrogenních poruch, která je velmi 

různorodá. Poté zdůrazňuji rizikové faktory, jež přispívají k vzniku těchto obtíží. 

Popisuji symptomatiku onemocnění v jednotlivých segmentech páteře, tedy krční, 

hrudní a bederní páteř. Vyšetřovací metody jsou popsány tak, jak se při diagnostice 

postupně provádí. Léčba je rozdělena na akutní léčbu, celkovou medikamentózní léčbu, 

lokální terapii, operativní léčbu a následnou, neboli udržovací léčbu. V neposlední řadě 

jsem v práci uvedla také rehabilitační léčbu, která má na zmírnění vertebrogenních

poruch významný podíl. Stěžejní podkapitola je věnována ošetřovatelské péči u 
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pacientů s vertebrogenními obtížemi, jež objasňuje úlohu sestry v prevenci, při 

konzervativní terapii, po operační léčbě a v následné léčbě tohoto onemocnění. 

Druhá kapitola pojednává o aktivitách denního života. Vymezuje tento pojem a 

zabývá se pomůckami, které je vhodné použít pro usnadnění vykonávání denních aktivit 

u pacientů po operaci bederní páteře. Následující podkapitola uvádí různé hodnotící 

škály, které jsou využívány k posouzení soběstačnosti pacienta.

V empirické části bakalářské práce zkoumám vliv vertebrogenních poruch na 

aktivity denního života pacientů. Pro účely této bakalářské práce byly vytvořeny dva 

strukturované dotazníky, jež byly distribuovány pacientům před a po operaci bederní 

páteře. Tato část je ukončena diskuzí, ve které zmiňuji dříve realizované studie na toto 

nebo podobné téma a s nimi jsou srovnávány vlastní výsledky průzkumného šetření. Na 

základě získaných poznatků budou přijaty, nebo odmítnuty pracovní hypotézy mé 

bakalářské práce.     

Cíle práce

Pro účely této bakalářské práce byly, po prostudování odborné literatury,

zvoleny následující cíle.

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo porovnat, jaké aktivity denního života 

jsou ovlivněny vertebrogenními obtížemi před operací bederní páteře a jak se tento stav 

změní po operaci bederní páteře. Data získaná pomocí strukturovaného dotazníku budou 

vyhodnocena pomocí analýzy a budou interpretována v empirické části této bakalářské 

práce.

Cíl 1: Přinést základní přehled dosavadních poznatků řešení problematiky 

publikovaných v českých i zahraničních literárních a časopiseckých zdrojích.

Cíl 2: U vybrané skupiny pacientů před a po operaci bederní páteře provést 

dotazníkové šetření o vlivu vertebrogenních poruch na aktivity denního života.

Cíl 3: Z dotazníkového šetření zjistit, zda jsou pacienti informováni o průběhu 

následné rekonvalescence a od koho tyto informace obdrželi.
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Cíl 4: Zjištěné informace analyzovat pomocí statistických metod a tyto informace 

vhodně interpretovat.



Bakalářská práce Vliv vertebrogenních poruch na aktivity denního života

17

TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE

Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku pojmů vertebrogenní 

poruchy a aktivity denního života. 

V první kapitole se zabývá vertebrogenními obtížemi. Stručně toto onemocnění 

definuje. Dále následuje anatomie páteře, incidence a prevalence onemocnění. Jsou zde 

uvedeny možnosti etiologie, rizikové faktory a klinický obraz. Další podkapitoly tvoří 

diagnostika onemocnění, léčba a ošetřovatelská péče.

V druhé kapitole je definován pojem aktivity denního života. Jsou zde popsány 

pomůcky pro každodenní činnosti a nalezneme zde výčet měřících technik pro 

hodnocení každodenních činností. 

1 Vertebrogenní poruchy

Vertebrogenní poruchy patří mezi častá onemocnění naší populace. Tento termín 

zahrnuje poruchy, jejichž hlavním patogenetickým faktorem je páteř. „V literatuře je 

uváděn výskyt vertebrogenních potíží u 67 % populace, přičemž se neustále snižuje 

věkový průměr postižených jedinců.“ (Tyrlíková, 2012, s. 114) V důsledku stárnutí 

prochází páteř fyziologickými změnami, jako je dekalcifikace, degenerativní změny na 

meziobratlových ploténkách či kloubech, dále dochází ke ztrátě pružnosti vazivového 

aparátu či svalové atrofii. Tyto obtíže se stávají nejen zdravotnickým ale i 

ekonomickým problémem. Co k tomu přispívá? Rychlíková Eva ve své publikaci 

Manuální medicína uvádí, že „nemalý podíl na vzniku nejrůznějších postižení celého 

hybného systému má i způsob dnešního života. Změna životního stylu, technický pokrok 

a rozvoj automobilismu vedou ke snížení pohyblivost lidí a dalším civilizačním 

chorobám. Obtíže vznikající v důsledku snížení pohyblivosti se často označují jako 

hypokinetická civilizační choroba.“ (Rychlíková, 2008, s. 14; Ambler, 2011)

Problematika vertebrogenních poruch zasahuje do velkého množství lékařských 

oborů. Vedle neurologie je to také revmatologie, ortopedie, spondylochirurgie, 

neurochirurgie či rehabilitace. (Ambler, 2011)
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1.1 Definice onemocnění

Za vertebrogenní onemocnění lze považovat „soubor funkčních a 

degenerativních onemocnění páteře“, projevující se obvykle bolestí určitého úseku 

páteře nebo bolestí, která vyzařuje z páteře do jiné části těla. (Lukáš, Žák et al., 2010, s. 

71)

Jako vertebrogenní poruchy či bolest lze označit každou bolest, která je 

lokalizována v různých segmentech páteře. Přičemž bolestmi páteře se mohou 

projevovat nejrůznější onemocnění, např.: „zánětlivá, degenerativní a funkční poruchy, 

onemocnění neurologická, metabolická, svalová, neoplasmata, metastázy, přenesené 

bolesti u interních nebo jiných onemocnění, postižení kloubů končetin.“ (Rychlíková, 

2008, s. 14)

1.2 Anatomie páteře

Páteř neboli columna vertebralis, je součástí osového skeletu trupu. 

„Představuje oporu pro celé tělo a ochranné pouzdro pro míchu.“ (Naňka, 2009, s. 19) 

„Je složena z 33 – 34 obratlů, 23 meziobratlových plotének a z 24 pohybových 

segmentů.“ (Dylevský, 2006, s. 82) Jednotlivé obratle jsou dále členěny do podskupin. 

Postupujeme-li shora dolů, jsou první krční obratle, kterých je sedm, dále následuje 

dvanáct hrudních obratlů, pět bederních obratlů, pět křížových obratlů a naposledy čtyři 

až pět kostrčních obratlů. (Dylevský, 2006; Peterová et al., 2005)

Délka páteře je při vyhlazení oblouků asi 70 – 75 cm, čímž tvoří až 40 % celé 

délky lidského těla. Meziobratlové destičky tvoří až 25 % z celkové délky páteře. Tyto 

hodnoty jsou relevantní u střední věkové kategorie. Délka páteře kolísá v závislosti na 

věku. (Dylevský, 2006)

1.2.1 Obratel

Obratel neboli vertebra, „je základním stavebním prvkem nosné komponenty 

páteře.“ (Dylevský, 2006, s. 82) Skládá se z těla obratle, obratlového oblouku a 

obratlových výběžků. 

Tělo obratle, corpus vertebrae, je nosným prvkem páteře. Z anatomického 

hlediska se skládá ze dvou typů kostí, kompaktní a spongiózní. Část kompaktní nese 45 

– 75 % vertikálního zatížení, které působí na obratel. Zbývající zatížení přenáší 

spongiózní část. Největšímu zatížení jsou vystavena těla bederních obratlů, která jsou 
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masivní, a také těla dolních hrudních obratlů. „Nejzatíženějším segmentem páteře je 

segment L5/S1, kde se na malé styční ploše koncentruje zatížení dané mj. (mimo jiné) 

hmotností celé horní poloviny těla.“ (Dylevský, 2006, s. 83)

Obratlový oblouk, arcus vertebrae, je kostěná struktura, která je připojena k tělu 

obratle. Tento oblouk začíná tenčí ploténkou, označovanou pediklum. Obratlový oblouk 

společně s tělem obratle tvoří obratlový otvor, foramen vertebrae. Soustava těchto 

otvorů je složena „navzájem ve sloupec a vytvářejí páteřní kanál, canalis vertebrae, ve 

kterém je uzavřena mícha, medulla spinalis.“ (Naňka, 2009, s. 20)

Obratlové výběžky jsou připojeny k obratlovému oblouku. Máme dva příčné 

výběžky, processi transversi, které míří do stran, a jeden trnový výběžek, processus 

spinosus, který míří dozadu. Výběžky slouží k upevnění svalů a vazů. Svaly zajišťují 

mobilitu páteře, zatímco vazy udržují její pevnost a pružnost a uzavírají páteřní kanál. U 

krčních obratlů je v příčných výběžcích otvor, kterým prochází tepna zajišťující 

zásobování mozku, arteria vertebralis. (Dylevský, 2006; Naňka, 2009)

1.2.2 Jednotlivé segmenty páteře

Páteř se skládá ze sedmi krčních obratlů, které nazýváme vertebrea cervicales. 

Ty se značí symboly C1 – C7. 

Prvním krčním obratlem je atlas neboli nosič. Má tvar kostěného prstýnku. 

Tento obratel nemá tělo, je tvořen pouze dvěma kostěnými oblouky, předním a zadním. 

Tento obratel je masivnější na bocích, kde na horní ploše nalezneme kloubní plochy. Ty 

naléhají na kloubní výběžky týlní kosti lebky a slouží společně s vazy jako její 

připojení. „Vzniká tak atlantookcipitální kloub, v kterém se provádějí předozadní 

kývavé pohyby hlavy.“ (Naňka, 2009, s. 21)

Druhým krčním obratlem je axis, neboli čepovec. Tento obratel již „má tělo, ze 

kterého vybíhá kraniálně zub, dens axis.“ (Peterová et al., 2005, s. 15) Ten slouží 

k připojení k atlasu. Mezi prvním a druhým krčním obratlem není meziobratlová 

ploténka. (Naňka, 2009)

Další krční obratle mají již klasickou stavbu. Liší se jen velikostí těla obratle a 

otvorem pro míchu, který ohraničuje obratlový oblouk s výběžky. (Dylevský, 2006)

Následující segment páteře tvoří dvanáct hrudních obratlů, vertebrae thoracicae. 

Značí se symboly T1 – 12. Obratlová těla se kaudálně zvětšují. Na bocích těl nalezneme 
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kloubní plošky, foveae costales. Tyto plošky slouží pro spojení s hlavičkami žeber, 

které nasedají vždy na dva sousední obratle. „Na tělech obratlů T2 – T9 jsou dvě plošky, 

na T1, T11 a T12 je jen jedna ploška.“ (Peterová et al., 2005, s. 15) 

Po hrudních obratlích následuje pět bederních obratlů, vertebrae lumbales, „jsou 

masivní a největší obratle s vysokým, příčně rozšířeným tělem, na příčném průřezu mají 

ledvinovitý tvar.“ (Peterová et al., 2005, s. 15) Značí se zkratkou L1 – L5. 

Promontorium je místo, kde dochází k přechodu mezi L5 a kostí křížovou včetně 

vysokého meziobratlového disku. (Čihák, 2003)

„Krční, hrudní a bederní obratle se označují jako obratle presakrální a společně 

tvoří pohyblivou část páteře.“ (Peterová et al., 2005, s. 15)

Křížová kost, os sacrum, vznikla srůstem pěti sakrálních obratlů S1 – S5, které 

postupnou osifikací srostly v jeden celek. Má trojúhelníkový tvar s horní širší 

základnou, která se postupně zužuje až k dolní části křížové kosti, zde bývá napojen 

chrupavkou s kostí. Vnitřkem křížové kosti prochází křížový kanál. Ten je 

pokračováním páteřního kanálu, avšak neobsahuje již míchu. Mícha končí na úrovni 

obratlů L1/L2, ale prostupují jím kořeny míšních nervů. Do vnitřních prostor kanálu 

vedou čtyři páry otvorů. Po stranách křížové kosti je vytvořena plocha křížokyčelního 

kloubu. „Křížová kost muže je delší a užší než u ženy.“ (Peterová et al., 2005, s. 16) 

„Křížová kost, kostra pánve a kyčelní kloub tvoří podpěrný systém, jehož jednotlivé 

články tlumí a přenášejí nejen zatížení horní poloviny těla na dolní končetiny, ale také 

působí v opačném směru – při přenosu sil z dolních končetin na osový skelet chůze.“ 

(Dylevský, 2006, s. 85 – 86; Naňka, 2009, s. 22)

Páteř je zakončená kostrčí neboli os coccygis, jež se obvykle skládá ze tří až pěti 

spojených rudimentálních nedokonalých obratlů. Kostrč zakončuje páteř. Dylevský ve 

své publikaci uvádí, že se kostrč může vzácně skládat až ze šesti až sedmi obratlů. 

(Dylevský, 2005; Naňka, 2009) 

1.2.3 Spoje na páteři

Kompaktnost páteře je zajištěna následujícími mechanismy.

Meziobratlové ploténky, disci intervertebrales, „jsou chrupavčité útvary 

spojující sousedící plochy obratlových těl.“ (Dylevský, 2005, s. 89) Páteř obsahuje 
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celkem 23 meziobratlových plotének. „Celkově tvoří pětinu až čtvrtinu délky páteře.“

(Peterová et al., 2005, s. 18) Kraniokaudálním směrem přibývají meziobratlové 

ploténky na své tloušťce. Mezi atlasem a čepovcem ploténka není utvořena. Struktura 

meziobratlové ploténky je tvořena z rosolovitého jádra, nucleus pulposus, a 

z vazivového prstence, anulus fibrosus, které se nachází kolem jádro. Vazivový prstenec 

je tvořený kolagenními vlákny. V přední části je silnější než v zadní, tím se jádro mírně 

posunuje vzad. Jádro je bez cévního zásobení, s vysokým obsahem proteoglykanů a 

vody. „Množství vody a napětí plotének s věkem klesá, proto dochází k jejich snížení, a 

tedy i ke zkrácení páteře (obvykle tvoří páteř cca 35 % tělesné výšky; výška plotének 

kolísá i během dne, ráno jsme o cca 1 – 2 cm vyšší než večer).“ (Peterová et al., 2005, s. 

18) „Destičky tvoří přirozené tlumiče ochraňující obratle, a tím i míchu a nervy z ní 

vycházející, před přetížením – tlumí axiální tlak na obratle.“ (Naňka, 2009, s. 22)

Vazy, ligamenta, jsou fixačními komponentami páteře. Z anatomického hlediska 

dělíme vazy na krátké a dlouhé, přičemž se na fixaci segmentů podílí oba typy. „K 

dlouhým vazům patří přední a zadní podélný vaz a mezi krátké vazy řadíme vazy 

spojující oblouky a výběžky sousedních obratlů.“ (Dylevský, 2005, s. 87) 

Dlouhé vazy páteře, ligamentum longitudinale anterius a posterius, probíhají na 

přední i zadní straně obratlových těl. Přední podélný vaz, ligamentum longitudinale 

anterius „svazuje a zpevňuje prakticky celou páteř.“ (Dylevský, 2005, s. 87) K jeho 

napínání dochází při záklonu a současně zabraňuje ventrálnímu posunutí meziobratlové 

ploténky. Vede od atlasu až k přední straně os sacrum. Zadní podélný vaz, ligamentum 

longitudinale posterius „zpevňuje páteř (…) a tvoří přední stěnu páteřního kanálu. 

Napíná se při předklonu a brání vysunutí meziobratlové destičky do páteřního kanálu.“

(Dylevský, 2005, s. 88) Tento vaz vede po přední straně páteřního kanálu, začíná u týlní 

kosti a končí v kanálu os sacrum. (Naňka, 2009)

Krátké vazy páteře „spojují příčné výběžky obratlů, ligamenta 

intertransversalia, dále trnové výběžky, ligamenta interspinalia, a konečně i obratlové 

oblouky spojují nažloutlá ligamenta interarcualia flava.“ (Naňka, 2009, s. 22) Funkce 

těchto vazů spočívá v uzavření páteřního kanálu a ve vyplnění meziobratlových otvorů. 

Další jejich funkcí je stabilizace pohybových segmentů páteře.
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1.2.4 Meziobratlové klouby

Nejvýznamnější rolí meziobratlových kloubů, articulationes intervertebrales, je 

zajištění pohybu sousedících obratlů. Při pohybu tvoří spolu s meziobratlovými 

ploténkami funkční jednotku. Nacházejí se mezi kloubními výběžky krčních, hrudních a 

bederních obratlů. Pouzdra těchto kloubů jsou poměrně volná.  Nejvolnější jsou 

v krčním a berním úseku, zato v hrudním úseku jsou pouzdra nejkratší. „Pohyblivost 

jednotlivých úseků páteře je dána součtem drobných pohybů meziobratlových kloubů a 

mírou stlačitelnosti meziobratlových destiček.“ (Dylevský, 2006, s. 91) „V 

meziobratlových kloubech mohou být vytvořeny synoviální řasy (meniskoidy) 

vyrovnávající případný nesoulad zakřivení kloubních ploch.“ (Peterová et al., 2005, s. 

18)

1.2.5 Pohyby páteře

Páteř je schopna vykonávat tyto čtyři základní typy pohybů: předklony 

(anteflexe) a záklony (retroflexe), úklony (lateroflexe), otáčení (rotace, torze) a pérovací 

pohyby.

Anteflexe a retroflexe jsou nejmarkantnější v krčním úseku páteře. Zde může 

každý z obou pohybů dosáhnout až devadesáti stupňů. Při těchto pohybech dochází 

k posunutí kloubní plošky, dále dochází k posunu obratlových těl, při předklonu 

dopředu o 2 – 3 mm a při záklonu se vrací do základní polohy. „Předklon páteře jako 

celku je možný až do 145°, záklon do 135°.“ (Naňka, 2009, s. 24; Dylevský, 2006)

Lateroflexe se nejvíce účastní krční a bederní páteř. Jeho rozsah je 25 – 40° na 

obě strany. „Úklon je vždy provázen rotací obratlů – na každý stupeň úklonu připadá 

jeden stupeň rotace.“ (Dylevský, 2006, s. 92; Naňka, 2009)

Největší podíl na rotaci má krční a hrudní segment. „Páteř jako celek může 

rotovat do 110°.“ (Naňka, 2009, s. 24) V krční páteři lze dosáhnout až 70° rotace. 

Bederní oblast v podstatě nerotuje. 

U pérovacích pohybů dochází ke zkracování nebo prodlužování páteře. 

„Důležitou úlohu zde hrají meziobratlové destičky, které se například při doskoku 

oploští.“ (Naňka, 2009, s. 24)
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1.2.6 Zakřivení páteře

Pro lidskou dospělou páteř je typické zakřivení v sagitální rovině, neboli 

předozadně a dále mírně i frontálně. „Pro sagitální zakřivení je typické střídání lordóz a 

kyfóz.“ (Dylevský, 2006, s. 94)

Lordóza je „vyklenutí páteře (…) směrem dopředu.“ (Vokurka et al., 2007, s. 

267) Toto vyklenutí se na páteři nachází v krční a bederní oblasti. (Dylevský, 2006) 

U kyfózy se jedná o „vyklenutí v sagitální rovině směrem dozadu.“ (Vokurka et 

al., 2007, s. 252) Přirozená kyfóza se nachází v hrudní oblasti, a dále je kyfoticky 

zakřivená i křížová kost. 

Zakřivení páteře neslouží jen ke zvýšení její pružnosti, ale zvyšuje se tím i její 

pevnost. „Oblouk je pevnější než tyč, a z provedených výpočtů vyplývá, že páteř se 

dvěma lordózami a kyfózami je sedmnáctkrát pevnější, než kdyby ji tvořil jediný 

oblouk.“ (Dylevský, 2006, s. 94)

Vývoj zakřivení páteře probíhá během dětství. „Páteř plodu i novorozence je 

kyfotická, s nepatrně naznačeným promontoriem.“ (Dylevský, 2006, s. 94) K vývoji 

obou lordóz dochází tehdy, když dítě začne samo zvedat hlavu, a tím zapojovat šíjové 

svaly, po té, když se naučí sed, stoj a chůzi, přičemž zapojuje hluboké svaly zádové. 

(Dylevský, 2006)

1.2.7 Mícha

Hřbetní mícha neboli medula spinalis, je součástí centrální nervové soustavy. 

Jedná se o provazcovitý útvar, který dosahuje síly malíku a měří asi 45 cm. Mícha 

začíná ve foramen occipitale magnum, kde navazuje na prodlouženou míchu (medulla 

oblongata), od které ji odděluje decussatio pyramidum. Končí zaobleným koncem, který 

se nazývá conus medullaris, což je u dospělého člověka mezi obratli L1 a L2. Z conusu 

medullaris vybíhá filum terminale, to vede až ke kostrči a je upevněno do obalů míchy. 

Jednotlivé části míchy se nazývají dle úseků páteřního kanálu, tedy krční, hrudní a 

bederní mícha. (Naňka, 2009; Dylevský, 2006)

Po celé délce míchy je na její přední straně zářez, fissura mediana anterior, ta 

tvoří její pomyslné rozdělení na dvě poloviny. „Z předního obvodu každé poloviny 

vystupují tzv. hybná (motorická) vlákna, která jsou určena především pro inervaci 

kosterních (část vláken i pro inervaci hladkých) svalů“, která tvoří přední kořeny míšní. 

(Dylevský, 2006, s. 262) Do zadního obvodu vchází vlákna od receptorů. Nazývají se 
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cítivá (senzitivní) vlákna. Ta vytvářejí zadní míšní kořeny. Míšní nerv vzniká 

v meziobratlovém otvoru spojením předních a zadních míšních kořenů. Máme 31 párů 

míšních nervů.

Na průřezu míchou jsou patrné dvě struktury šedá a bílá míšní hmota. V šedé 

hmotě neboli substantia grisea jsou nahromaděna těla neuronů, ta vybíhají v přední rohy 

míšní, postranní rohy a zadní rohy. Bílá hmota neboli substantia alba je tvořena 

nervovými vlákny. Míšním segmentem je nazýván úsek míchy, „ze kterého odstupuje 

jeden pár míšních nervů“ (Naňka, 2009, s. 272; Dylevský, 2006)

„Mícha slouží jako centrum míšních reflexů a jako vodivá struktura.“ (Naňka, 

2009, s. 274) „Reflex je odpověď organismu na dráždění receptorů, zprostředkovaná 

nervovou soustavou.“ (Dylevský, 2006, s. 263) Tímto způsobem mícha zajišťuje 

klidové napětí ve svalech, jednoduché svalové pohyby, řídí vyprazdňování močového 

měchýře a konečníku. „Ve své činnosti je mícha podřízena vyšším oddílům centrálního 

nervového systému.“ (Dylevský, 2006, s. 263)

1.2.8 Míšní nervy

Míšní nervy se skládají z předních, tedy motorických, a ze zadních, senzitivních, 

míšních kořenů. Zadní míšní kořeny mají ztluštění, které nazýváme spinální ganglion. 

Jsou zde nahromaděna těla senzitivních neuronů, od nichž vedou axony vzruch do 

míchy. „Po výstupu z foramen intervertebrale se vlastní nerv dělí na slabší zadní kořen, 

ramus posterior (dorsalis), a silnější přední kořen, ramus anterior (ventralis).“ (Naňka, 

2009, s. 231)

Ramus posterior se označuje jako smíšený nerv. Skládá se z motorických a 

senzitivních vláken pro svalovinu šíje a zad a také z vláken autonomních, která inervují 

cévy, žlázy a hladkou svalovinu. Ramus anterior je také smíšeným nervem. Obsahuje 

všechny tři typy vláken a inervuje končetiny a trup. Další větví, která odstupuje ze 

spinálního ganglia je ramus meningeus. Jeho úkolem je inervace obalů a cév míchy 

pomocí senzitivních a autonomních nervů. (Naňka, 2009)

Přední kořen tvoří odbočku ramus communicans albus. Ta vede myelinizovaná 

vlákna z visceromotorických neuronů do sympatického ganglia, které je uloženo před 

páteří. V sympatickém gangliu dochází k přepojení a dále již pokračují 

nemyelinizovaná vlákna jako ramus communicans griseus, který vede do míšního nervu 

a zajišťuje tím vegetativní složku smíšeného periferního nervu. (Naňka, 2009)  
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Člověk má 8 párů krčních nervů, které inervují horní končetiny, hlavu a krk. 

Hrudních nervů je 12 párů, inervují mezižeberní svaly hrudníku a dále kůži zad a 

hrudníku. Dalším úsekem jsou bederní nervy, které čítají 5 párů. Zajišťují inervaci kůže 

a svalů břicha, dále svaly stehna a pánve. Posledních 5 párů je označováno jako křížové 

nervy. Ty zásobují nervovými vlákny svaly a kůži dolních končetin, hýžďové svaly a 

svaly hráze. Z těchto nervů (L4 – S3) je sestaven sedací nerv, nervus ischiadicus. Jedná 

se o nejsilnější nerv v těle. (Dylevský, 2006)

1.2.9 Cévní zásobení páteře

Arteriální zásobení páteře je zajištěno extraspinálním cévním systémem. „Velké 

extraspinální cévy jsou uloženy paravertebrálně a jsou na přední ploše páteře do 

značné míry fixovány.“ (Náhlovský et al., 2006, s. 306) Přední systém tvoří arteria 

spinalis anterior, která svými větvemi zásobuje 2/3 míchy. Vede souvisle kaudálním 

směrem ve fissura mediana anterior a končí v medulárním kónusu, kde se spojuje s aa. 

spinales posteriores. Po celé její délce z ní odstupují sulkokomisurální větve, jejichž

úkolem je zásobování šedé a bílé hmoty míchy, a cirkumferenciální větve, které 

anastomózní s větvemi aa. spinales posteriores. Zadní systém tvoří dvě arteriea spinalis 

posteriores. Tyto arterie probíhají paralelně, longitudinálně vedle zadních míšních 

kořenů na zádní straně páteře. Zadní systém obsahuje četné anastomózy, které jsou 

zásobeny z arteria inferior posterior cerebelli, tím zajišťují větší odolnost k cévnímu 

poškození. (Náhlovský et al., 2006; Kasík et al., 2002)

Žilní systém je zajišťován intraspinálními kapilárami, které odvádějí krev přes 

intraspinální žíly do vv. spinales posteriores a anteriores, jež jsou uloženy na povrchu 

míchy. Následně je krev odváděna do plexus venosi vertebrales interni anteriores a 

posteriores, který je umístěn „na vnitřní ploše stěn páteřního kanálu zevně durálního 

vaku.“ (Kasík et al., 2002, s. 27) Zadní a přední pleteně jsou vzájemně hojně propojeny 

transverzálními spojkami, čímž vytvářejí u každého obratle žilní okruh. (Kasík et al., 

2002)
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1.3 Incidence, prevalence a epidemiologie

„S bolestmi v oblasti zad se během svého života setká více než 80 % populace 

(některé prameny uvádějí dokonce 100 %). Jedná se o jednu z nejčastějších příčin 

pracovní neschopnosti.“ (Lukáš, Žák et al., 2010, s. 73) Vyskytují se nejčastěji ve 

středním a vyšším věku. Častěji jsou postiženy ženy. 40 až 50 % pacientů 

s vertebrogenními obtížemi se nachází ve věkovém rozmezí 40 – 60 let. V populaci 

zaznamenáváme nárůst výskytu bolestí zad o 10 – 15 % za posledních deset let. Při 

chronickém průběhu dochází k psychogenní fixaci obtíží. (Lukáš, Žák et al., 2010; 

Rokyta, 2009)

Roční prevalence vertebrogenních poruch „se pohybuje kolem 15-45 %, 

celoživotní prevalence mezi 60 a 90 % a roční incidence kolem 5 %. Odhaduje se, že 

v populaci je 1 % přechodně a 1 % trvale nemocných pro vertebrogenní potíže.“

(Jedlička et al., 2005, s. 343)

1.4 Etiologie

K nejčastějším příčinám vertebrogenních bolestí řadíme „mechanické poruchy a 

degenerativní změny pohybového segmentu.“ (Lukáš, Žák et al., 2010, s. 73) Zprvu 

vznikají poruchy v daném úseku, avšak později dochází ke změnám strukturálním. Mezi 

možné příčiny těchto poruch se zařazuje: „degenerace meziobratlového disku, spinální 

stenóza; dlouhodobé přetěžování axiálního systému, které vede k segmentové dysfunkci 

a funkční blokádě; strukturální anomálie;“ degenerativní změny meziobratlových 

kloubů; „metabolická onemocnění (např. osteoporóza); tumory, traumata, infekce 

páteře; onemocnění vnitřních orgánů.“ (Lukáš, Žák et al., 2010, s. 73)

1.4.1 Funkční změny páteře

Funkční změny páteře vznikají v pohybových segmentech. Do pohybového 

segmentu spadají dva sousední obratle, meziobratlový prostor s meziobratlovým 

kloubem, vazivové komponenty, popř. mícha, míšní kořeny, příslušné cévy a části 

svalů. Chybnou funkcí dochází k přetížení struktur, které jsou bohaté na receptory 

bolesti, a tím dochází k jejich dráždění. Dále se přidávají reflexní pochody, mezi které 

řadíme svalový spazmus. Dochází ke snížení pohyblivosti, udržení a rozšíření 
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patologických změn. Z těchto počátečních změn vznikají, při opakovaném a delším 

trvání, změny strukturální a trofické. (Rychlíková, 2008; Ambler, 2011)

Další možné změny jsou regresivní, mezi ně řadíme degenerace a trhlinky 

v anulus fibrosus meziobratlové ploténky. (Ambler, 2011)

1.4.2 Degenerativní změny

Vznik degenerativních změn je předcházen dlouhodobým procesem, při němž 

dochází k ovlivnění pojivové tkáně, chrupavky i kosti. V případě kloubních 

degenerativních změn je nejprve postižena chondrosynoviální membrána. Dále dochází 

k porušení chrupavky s její následnou sklerotizací. Tento proces pokračuje dále a 

rozrušuje subchondrální vrstvu kosti. „Jako reakce na tyto destruktivní změny, které 

remodelují subchondrální vrstvu a okraje obratlových těl a oblouků.“ (Rychlíková, 

2008, s. 42)

Rychlíková ve své publikaci Manuální medicína uvádí že, „význam 

degenerativních změn pro vznik vertebrogenních poruch nelze popřít. Z praxe však 

víme, že jsou jejich příčinou jen u malého počtu nemocných. Názor, že degenerativní 

změny jsou příčinnou vertebrogenních obtíží, se tak hluboce zakořenil, že se s ním 

setkáváme, a nejen u pacientů.“ (Rychlíková, 2008, s. 44)

Do věku 30 let prochází páteř pouze minimálními morfologickými změnami. 

Dojde-li ke kompresi neurálních struktur v tomto věku, je její nejčastější příčinou 

vrozené, traumatické, infekční či nádorové onemocnění. (Jedlička et al., 2005)

„Spondylartróza jsou degenerativní změny na skloubeních intervertebrálních 

nebo unkovertebrálních.“ (Ambler, 2011, s. 307) Tyto změny přispívají k zúžení 

foramen intervertebrale a tím vzniká kořenová komprese či zúžení páteřního kanálu. 

(Ambler, 2011)

Degenerace meziobratlových plotének vzniká na podkladě biochemických a 

mechanických změn, které doprovázejí fyziologický proces stárnutí. Řadíme sem 

„úbytek vody v ploténce, biomechanické změny proteoglykanů, změny struktur 

proteoglykanů, změny struktur kolagenů a elastinu, produkci tkáňových působků, změny 

aktivity fibroblastů a chondroblastů.“ (Jedlička et al., 2005, s. 345)

K urychlení degenerativního procesu přispívá časté přetěžování páteře a 

protrahovaná imobilizace, čili nedostatek pohybu. Pro optimální funkci a morfologii 
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páteře je vhodná přiměřená zátěž (vhodné druhy cvičení). Genetické vlivy také 

ovlivňují mechanismus vzniku. (Jedlička et al., 2005)

1.4.3 Reaktivní změny

Termínem reaktivní změny označujeme takové procesy, které vznikají 

v důsledku reakce na určitý podnět neboli poškození. Mezi tyto změny řadíme 

spondylózu, což je nezánětlivé onemocnění, při kterém se na okrajích obratlových těl 

vytvářejí osteofyty. Osteofyt je kostní výrůstek. Významné jsou především osteofyty 

dorzální, tedy na zadní straně obratlových těl. Ty mohou prominovat do páteřního 

kanálu nebo do foramen intervertebrale a tím utlačovat či zužovat nervové struktury. 

Vznik spondylózy souvisí s degenerací meziobratlové ploténky, která ztrácí vodu. 

Důsledkem toho se snižuje a dochází ke komunikaci obratlových těl. Tento stav 

nazýváme osteochondrózou. Její nejčastější výskyt je v oblastech, kde je páteř nejvíce 

pohyblivá, tedy u dolní krční páteře, mezi obratli C4 – C7, a v bederní oblasti, tedy 

mezi L3 – S1. (Vokurka et al., 2007; Ambler, 2011)

1.4.4 Spondylolýza, spondylolistéza

Spondylolýza je kostěný defekt, který vzniká v oblasti isthmu. Na jeho podkladě 

vzniká istmická spondylolistéza. Nejčastěji se vyskytuje na obratlích L4 a L5. „Přední 

část obratle (tělo a horní artikulační ploška) se posouvá dopředu a zadní část zůstává 

vzadu.“ (Ambler, 2011, s. 307) Samotná spondylolistéza je posun obratlového těla 

oproti obratli, který se nachází pod ním. Mohou k ní vést degenerativní změny ploténky. 

(Ambler, 2011) 

1.4.5 Nádory v oblasti páteře

Nádor neboli neoplazma je „patologický útvar tvořený tkání, jejíž růst se vymkl 

kontrole a roste na něm nezávisle.“ (Vokurka et al., 2007, s. 307) Nádory dělíme do 

dvou skupin. První skupinou jsou nádory maligní (zhoubné), které při svém růstu 

destruují okolní tkáň, rostou neohraničeně a tvoří dceřiná ložiska, tzv. metastázy. 

Progredují také do lymfatických uzlin. Druhou skupinou jsou nádory benigní 

(nezhoubné), ty rostou ohraničeně, netvoří metastázy. Mohou ovšem svou lokalizací 
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utlačovat jiné struktury a tím působit destruktivně a devastačně. Některé druhy 

benigních nádorů se mohou změnit na nádory maligní, v takovém případě mluvíme o 

malignizaci benigního nádoru. Nádory vznikají z jakékoliv tkáně organismu. Mohou být 

také hormonálně aktivní. (Vokurka et al., 2007)

Nádory páteře jsou děleny na primární a sekundární. 

1. Primární nádory vznikají z kosti, chrupavky a vazivových struktur, jsou 

tedy lokalizované v oblasti samotných obratlů. Nádory míchy a páteřního kanálu, tedy 

nádory spinální, dělíme do tří skupin. První skupinu tvoří „nádory extradurální, 

lokalizované epidurálně, vertebrálně a extravertebrálně, představují 50 % všech 

spinálních nádorů.“ (Jedlička et al., 2005, s. 23) Druhou skupinou jsou nádory 

intradurální extramedulární. Ty tvoří 40 % ze všech spinálních nádorů. A poslední, tedy 

třetí skupinou, jsou nádory intramedulární, které se reprezentují nejméně za všech 

spinálních nádorů a to jenom v 10 %. (Jedlička et al., 2005)

2. Sekundární nádory páteře tvoří metastázy. Metastáza je dceřiné ložisko, 

nejčastěji zhoubného charakteru. Šíří se cestou lymfatickou, hematologickou a přímým 

rozsevem. Četností převyšují metastázy primární nádory obratlů téměř 25krát. 

Metastázy se v 70 % případů projevují jen lokální bolestí bez dalších neurologických 

projevů, nejčetnější jsou v hrudní a bederní páteři. „Až 70 % maligních nádorů 

metastazuje do páteře, nejčastěji karcinom prostaty, mammy, plic, ledvin, štítné žlázy a 

tlustého střeva.“ (Jedlička et al., 2005, s. 359); (Vokurka et al., 2007)

Metastázy působí v oblasti páteře dvěma způsoby, osteoblasticky a osteolyticky. 

Osteoblasticky vytváří pevná ložiska v obratlích. Tímto způsobem mestastazuje např. 

karcinom prostaty. Osteolyticky naopak destruují obratlové struktury tím, že je 

rozpouštějí. Takto metastazují karcinomy plic, štítné žlázy či Grawitzův karcinom 

ledvin. (Repko et al., 2012)

1.4.6 Zánětlivá onemocnění páteře

Jedná se o vážné až život ohrožující onemocnění. Zánětlivé onemocnění obratle 

nazýváme spondylitida a zánětlivé afekce meziobratlové ploténky se nazývají discitida.

Souhrnný název pro zánětlivé onemocnění obratle a meziobratlové ploténky je 

spondylodiscitida. Postihují převážně starší ročníky nad 50 let a to především muže. 

Největší převaha infekčního agens je v obratlovém těle, tedy přesněji v kostní dřeni. 
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Většinou dochází k postižení jednoho či dvou obratlů s příslušnou meziobratlovou 

ploténkou. (Náhlovský et al., 2006) 

Infekce se projevují bolestí v kříži a jsou převážně bakteriálního původu. U 

spondylodiscitidy se obtíže objevují v oblasti bederní páteře. Typické příznaky jsou 

zvýšená tělesná teplota a bolesti velké intenzity, které se objevují v noci. Tyto bolesti 

neodcházejí v klidu na lůžku, ale přetrvávají. V laboratorních krevních testech se 

nachází vysoká sedimentace erytrocytů a leukocytóza. Původcem jsou aerobní i 

anaerobní bakterie, zejména Staphylococcus aureus (téměř u 50 % případů), vzácně se 

vyskytují mykobakterie nebo plísně. V anamnéze se může objevit jiná pyogenní 

infekce. Zánětlivou afekcí jsou hroženi také pacienti s diabetem mellitem na

imunosupresi. Vyšetřovací metodou první volby je magnetická rezonance, popř. 

rentgenové vyšetření, na nichž bývají v pozdním stádiu zřetelné změny. (Jedlička et al., 

2005)

1.4.7 Onemocnění vnitřních orgánů

Některá onemocnění se mohou projevovat přenesenou bolestí v páteři. 

Výjimečně bývá bolest jedinou známkou onemocnění. „Bolesti z orgánů horní části 

břicha se promítají do dolní hrudní a horní bederní páteře a z dolní části do dolní 

bederní a sakrální oblasti.“ (Jedlička et al., 2005, s. 359) Bolest není vázána na pohyb, 

není palpačně lokalizovaná. Tyto bolesti se mohou objevit v případě onemocnění 

ledvin, močového měchýře, ureterů, střev a aorty, či u disekujícího aneurysmatu břišní 

aorty. (Jedlička et al., 2005)

1.4.8 Revmatologická a metabolická onemocnění

Bolesti páteře může z revmatologických onemocnění vyvolat Bechtěrevova 

choroba, „Reiterův syndrom, psoriatická a revmatoidní artritida.“ (Jedlička et al., 

2005, s. 358)

Mezi metabolická onemocnění, která mohou způsobovat vertebrogenní poruchy, 

řadíme osteoporózu. Osteoporóza je onemocnění projevující se úbytkem kostní hmoty. 

Dělíme ji do dvou typů. Typ I nastává po přechodu, tzv. postmenopauzální osteoporóza. 

Častěji se vyskytuje u žen. Typickými příznaky jsou zlomeniny obratlů a předloktí. Typ 

II vzniká ve vyšším věku, nazýváme jej též senilní osteoporózou. Zlomeniny se 

vyskytují v osovém skeletu (páteř). Častěji jsou postiženy ženy než muži a to v poměru 
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2:1. Rizikovými faktory tohoto onemocnění je kouření a nadměrná konzumace kávy. 

Osteoporóza může vzniknout při dlouhodobé nehybnosti či dlouhodobé léčbě kortikoidy 

po ovarektomiích. Základní vyšetřovací metodou je denzitometrie, neboli měření 

hustoty kostí. Dalšími diagnostickými metodami jsou rentgenové vyšetření a laboratorní 

testy zaměřené na metabolismus kostí. (Jedlička et al., 2005; Vokurka et al., 2007)

1.4.9 Úrazy páteře a míchy

Typickými příčinami traumat páteře a míchy jsou dopravní nehody. Statisticky 

je zjištěno, že nejnebezpečnějším místem v osobním automobilu je sedadlo spolujezdce 

a také sedadlo vzadu uprostřed s fixačním pásem, který vede přes břicho. 

Dalšími příčinami úrazů páteře a míchy jsou pády, sportovní úrazy a skoky do 

neznámé vody. V České republice je hlášen výskyt až 200 traumatických úrazů páteře s 

poraněním míchy za rok. Průměrný věk zraněných je kolem 30 let, přičemž více těchto 

úrazů se vyskytuje u mužů. Léze jsou nejčastěji lokalizované v krční a bederní oblasti 

(C5 a L1). (Adamčová et al., 2005)
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1.5 Rizikové faktory

Vznik vertebrogenních poruch je podmíněn výskytem rizikových faktorů, které 

mohou být jak neovlivnitelné, tak i ovlivnitelné.

Mezi neovlivnitelné rizikové faktory řadíme věk, jelikož se stoupajícím věkem 

stoupá také incidence tohoto onemocnění, dále genetickou zátěž, pohlaví či 

antropometrické parametry. Je dobře známo, že v průběhu stárnutí dochází ke vzniku 

fyziologických změn na meziobratlových ploténkách a kloubech. (Jedlička et al., 2005; 

Ambler, 2011; Kasík et al., 2002)

Do ovlivnitelných rizikových faktorů patří nadměrná tělesná hmotnost, sedavý 

způsob života, kouření, typ profese, úrazy páteře, fyzikální a biochemické vlivy zevního 

prostředí či interkurentní onemocnění. Nadváha, nedostatek pohybu či nárazové cvičení 

může přičinit vzniku náhlých obtíží a bolestí.

(Kasík et al., 2002)

Fyzicky namáhavá profese, která je navíc spojená s dlouhodobým 

jednostranným zatěžováním či prací v jedné pozici, zvyšuje frekvenci výskytu 

vertebrogenních bolestí. Spolu s mikrotraumatizací páteře se předpokládá, že zodpovídá 

za vznik nejméně 4 % vertebrogenních obtíží. (Kasík et al., 2002)

Za rizikové pracovní prostředí jsou považována prostředí vlhká, v průvanu, 

v chladu, popř. v extrémním horku. Dlouhodobé vystavení celotělovým vibracím 

s frekvencí kolem 5 Hz „působí negativně na makromolekuly a buňky disku, vede ke 

snížení buněčné aktivity, napětí kyslíku a obsahu vody především nucleus pulposus.“

(Kasík et al. 2002, s. 59) Dochází ke zkolabování mikrovaskulárního a difúzního 

systému výživy disku. Výsledkem tohoto procesu je akcelerovaná degenerace disku. 

Působením vibrací na měkké tkáně dochází ke vzniku svalových kontraktur a svalové 

únavy. Nejvíce exponovanými jedinci jsou manuálně pracující v těžkém průmyslu, 

řidiči nákladních automobilů a také piloti některých druhů letounů. (Machartová, 2011; 

Kasík et al., 2002)
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1.6 Klinický obraz

Typickým příznakem vertebrogenních obtíží je bolest. V oblasti páteře 

zaznamenáváme tři základní typy bolestí. Prvním typem je bolest lokální, kterou 

pociťujeme v místě postižení. Druhým typem je bolest přenesená, dá se označit také 

jako reflexní. Dochází k iradiaci z oblasti páteře, např. do končetin či hlavy a hrudníku, 

nebo vyzařuje z útrobních oblastí do páteře. V takovém případě nemají ohraničené 

zobrazení (projekci). Posledním, třetím typem, je bolest radikulární. Ta vzniká 

drážděním míšních kořenů. (Ambler, 2011)

U vertebrogenních poruch se vyskytují některé společné znaky, jako je 

chronicko-intermitentní průběh, který je provázený akutními atakami. Ataky bývají 

vyvolány prochlazením, fyzickou zátěží, prudkým pohybem či mohou být vázány na 

určitou polohu, jako je předklon, záklon či rotace. Vzniklé bolesti bývají často 

asymetrické. V anamnéze často nacházíme trauma v oblasti páteře či provádění činnosti, 

která je spojená s mikrotraumatizací páteře. Tyto obtíže jsou časté u pracovních činností 

s vibračními stroji či při obsluze strojů. Nejčastěji se tyto poruchy vyskytují ve 

středních věkových skupinách, kdy je vyšší výskyt zaznamenáván u žen. U pacientů 

často pozorujeme projevy anxiety či deprese. Mohou mít poruchy spánku a tenzní 

bolesti hlavy. (Lukáš, Žák et al., 2010; Ambler, 2011)

Jako samostatnou jednotku hodnotíme fibromyalgie. Jsou to „bolesti ve svalech 

a svalových úponech.“ (Ambler, 2011, s. 309) Předpokládá se, že mají vertebrogenní 

souvislost. Tyto bolesti mají difúzní, generalizovaný charakter. Pokud se jedná o 

lokalizované bolesti ve svalových segmentech v krční či bederní oblasti, jako jsou 

zádové svaly či pletencové svaly končetin, nazývají se bolestivým myofasciálním 

syndromem. Hmatem pozorujeme napjatost a tuhost svalu, lze též nahmatat ohraničená 

zduření svalu a také můžeme palpovat tzv. spoušťové body (neboli trigger points). 

Jejich stimulací dochází k provokaci intenzivní bolesti, může dojít i k vyvolání reflexní 

motorické reakce. (Ambler, 2011)  

Klinické příznaky onemocnění mohou být dále děleny dle lokalizace 

vertebrogenních potíží. V následujících podkapitolách budou klinické příznaky uváděny 

u příslušných segmentů páteře.
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1.6.1 Krční páteř

Na krční páteři rozlišujeme dvě velké skupiny syndromů. Prvním je cervikální 

vertebrální syndrom a druhým radikulární, neboli kořenový syndrom krční páteře. 

Cervikální vertebrální syndrom značí bolestivě omezenou hybnost krční páteře. 

„Časté jsou pseudoradikulární syndromy s iradiací bolesti do horních končetin 

(cervikobrachiální syndrom) nebo do hlavy (cervikokraniální syndrom); mohou se 

vyskytovat závratě (cervikovestibulární syndrom, cervikální vertigo), krátkodobé ztráty 

vědomí v souvislosti se sklonem hlavy (cervikální synkopy) či kvadrantové syndromy 

(iritace sympatiku – tři sympatická ganglia inervují obličej, krk a horní končetiny.“

(Lukáš, Žák et al., 2010, s. 73)

Cervikální vertebrální syndrom může být způsoben svalovou hypertonií, kdy 

dochází k reflexním změnám vazivové či svalové komponenty.

Dalším typem je akutní cervikální vertebrální syndrom, který je též označován 

jako tzv. krční ústřel, neboli vertebrogenní torticollis. Vzniká většinou na podkladě 

prudkého nekoordinovaného pohybu krční páteře, kdy je hlava fixována v určité poloze, 

její pohyb je omezený a bolestivý. Ke zhoršení bolesti může dojít při pohybu horní 

končetiny, pohybu celého těla a otřesech při chůzi. Může dojít také k vyzařování bolesti 

do záhlaví, šíje či mezi lopatky. (Lukáš, Žák et al., 2010; Rychlíková, 2008)

Radikulární syndrom krční páteře vzniká v důsledku různých příčin, např.: 

výhřezem meziobratlové ploténky, osteofyty různých velikostí a tvarů. (Kasík et al., 

2002)

Kořenový syndrom C5 se projevuje bolestmi v oblasti musculus deltoideus, 

přičemž může docházet k jeho oslabení či atrofii. Útlakem kořene C6 dochází k iradiaci 

bolesti či parestezie po radiální straně horní končetiny, která končí v palci, někdy ovšem 

také ve druhém případně třetím prstu. V příslušném okrsku inervace (dermatomu) 

dochází k poruchám čití. Vyskytuje se hypestézie či hyperestézie. Projevuje se snížením 

reflexů, zvláště bicipitového a brachioradiálního reflexu, může docházet k oslabení 

bicepsu. Při kořenovém syndromu C7 je bolest a parestézie přítomna na dorzální straně 

horní končetiny a projikuje se do třetího prstu. Na tomto podkladě se snižuje tricipitový 

reflex a to může vést k oslabení tricepsu. U kořenového syndromu C8 se bolesti a 

parestezie vyskytují na ulnární straně horní končetiny a míří do čtvrtého a pátého prstu. 
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Snižuje se reflex flexorů prstů a na jeho základě mohou atrofovat drobné ruční svaly. 

(Ambler, 2011)

1.6.2 Hrudní páteř

Nejčastější příčinou obtíží v této oblasti je blokáda kostotransverzálních a 

kostosternálních skloubení. To způsobuje bolest až parestezii. Provokačním momentem 

je pohyb páteře, zejména rotace a extenze. Často vznikají dýchací obtíže či bolestivý 

nádech, můžeme pozorovat i palpační bolestivost kloubků. (Jedlička et al., 2005)

V důsledku vzájemného vztahu mezi hrudními segmenty a inervací srdce může 

docházet k příznakům, které imitují infarkt myokardu. Nazýváme jej vertebro-

koronárním syndromem. (Lukáš, Žák et al., 2010)

1.6.3 Bederní páteř

V oblasti bederní páteře je velmi rozsáhlá škála příčin poruch. Ty mohou 

vycházet z poruch vlastní bederní páteře, dále se může jednat o poruchu 

sakroiliakálního skloubení a kosti křížové, kde může docházet k lokálním blokádám, 

protruzi či výhřezu meziobratlových plotének, degenerativním změnám, posunu obratlů, 

instabilitě určitého segmentu a také může docházet ke stenóze nervových struktur. 

(Lukáš, Žák et al., 2010)

Vertebrogenní poruchy v oblasti bederní páteře jsou děleny do tří velkých 

skupin. 

První skupinou je lumbální vertebrální syndrom. Jedná se o bolestivě omezenou 

hybnost. Charakteristická je intenzivní bolest s náhlým začátkem, který je často vázán 

na určitou polohu těla. (Lukáš, Žák et al., 2010)

Lumbalgem označujeme akutní ústřel, kterému se lidově říká „houser“. „Vzniká 

akutní blokádou lumbosakrální páteře nebo sakroiliakálního skloubení a svalovou 

kontrakturou.“ (Ambler, 2011, s. 314) Jeho vznik je podmíněn provokačním 

momentem, kterým může být manipulace s těžkými předměty či prudký pohyb. Bolest 

je lokalizována v bederní a křížové krajině. Může docházet k její iradiaci do břicha, 

třísla či hýždí. (Ambler, 2011)

Jako lumbalgie označujeme chronické bolesti v kříži. V populaci jsou velmi 

časté. Objektivní nález bývá malý. V diagnostice je důležité vyloučení přidružené 

etiologie, nežli je vertebrogenní. Chronické bolesti v kříži mohou způsobovat také 
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interní onemocnění, urologická, gynekologická onemocnění, případně psychosomatické 

vlivy. Na vertebrogenním podkladě jsou nejčastěji spojeny s mikrotraumatizací páteře či 

s vadným držením těla. Do této skupiny řadíme hyperlordózu. (Ambler, 2011)

Jsou-li bolesti v kříži doprovázené také bolestmi v lumbální krajině a propagují-

li se do dolních končetin (nejčastěji pouze do jedné končetiny), nazývají se 

lumboischiadický syndrom, lidově ischias. (Ambler, 2011)

Druhou skupinou jsou lumbální kořenové syndromy. Vyskytují se mnohem 

častěji na dolních končetinách než na horních. Nejčastějším původcem jejich vzniku je 

hernie disku, která také bývá označována jako prolaps. Ten značí vysunutí určitého 

orgánu či jeho části směrem dolů nebo ven. U meziobratlových plotének jde o výhřez 

jejího pulpózního jádra. Po tomto posunutí dochází k útlaku míšních kořenů a ke vzniku 

kořenového syndromu. Kompresivní kořenové syndromy jsou nejčastěji lokalizovány 

mezi posledním bederním obratlem, tedy L5 a prvním křížovým obratlem, tedy S1, kdy 

se jedná přibližně o 45 – 50 % výhřezů. Charakteristická je kořenová bolest, která se 

projevuje v určitém dermatomu, nemusí ovšem obsáhnout celý dermatom. Kromě této 

symptomatiky pravidelně zjišťujeme také vertebrální syndrom, který se projevuje 

omezením pohyblivosti s vynuceným postojem těla, poruchou statiky a dynamiky 

páteře. Tyto bolesti bývají vyvolány fyzickou aktivitou, specifickým pohybem páteře a 

jejich intenzita se stupňuje při zvýšení nitrobřišního (resp. nitropáteřního) tlaku, ke 

kterému dochází při kašli, tlaku na stolici, popřípadě smíchu. (Ambler, 2011)

Kořenový syndrom L4 je méně častý a vzniká paramediální hernií mezi obratli 

L3 a L4, případně laterální hernie L4 a L5. Bolesti mají iradiaci na přední stranu stehna 

směrem do kolena, dále na vnitřní stranu bérce. Zde, v příslušném dermatomu, 

způsobují poruchu čití. Dochází ke snížení patelárního reflexu, často je zřejmá 

hypotonie kvadricepsu. V těžkých případech dochází i ke kořenové paréze L4 a 

následnou atrofií kvadricepsu. (Ambler, 2011)

Kořenový syndrom L5 způsobuje paramediální hernie L4/L5, někdy také

laterální L5/S1. Propagace bolesti je po zevní straně dolní končetiny a dále kaudálně na 

zevní a přední stranu bérce, přes dorzum nohy až k palci, někdy také směřuje do 

druhého až čtvrtého prstu. V této oblasti dochází k poruše čití. V nejvážnějších 

případech nastane kořenová paréza L5, kdy nemocný nemůže chodit po patě, z důvodu 

oslabení dorzální flexe nohy. (Ambler, 2011)
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Mediální či paramediální hernie ploténky mezi obratli L5 a S1 je nejčastějším 

původcem kořenového syndromu S1. Bolest vyzařuje po zadní straně dolní končetiny 

směrem do lýtka, dále na zevní stranu nohy až k malíku. V příslušném dermatomu S1 

nacházíme poruchu čití, medioplantárního reflexu a reflexu Achillovy šlachy. 

V závažných případech vzniká kořenová paréza S1, která se projevuje oslabením 

plantární flexe a vznikem atrofického lýtka. Toto se projevuje neschopností chůze po 

špičce. (Ambler, 2011) 

Třetí skupinou je syndrom kaudy. Jeho příčinou je „masivní mediální či 

mediolaterální hernie meziobratlových plotének L3/4 a L4/5“ (Lukáš, Žák et al., 2010, 

s. 75) Četnost výskytu výhřezu je 45 – 50 % na segmentu L4/5 a asi 5 % v oblasti L3/4. 

Tento syndrom vzniká náhle s intenzivní polyradikulární iritací, dochází k oboustranné 

areflexii Achilovy šlachy, perianogenitální hyperstezii až anestezii, mohou nastat 

erektivní dysfunkce, neurogenní porucha mikce a defekace. „Syndrom caudae equinae 

je absolutní indikací k operaci.“ (Hrabálek, 2010, s. 18) Jen operativně lze zabránit 

vzniku trvalého neurologického deficitu, kterým by byla insuficience sfinkterů či 

impotence. (Lukáš, Žák et al., 2010)

1.6.3.1 Neurogenní klaudikační bolesti

Neurogenní klaudikační bolesti značí radikulární či difúzní bolesti, které se 

propagují do dolních končetin a jsou spojeny s pocitem slabosti, tíhy únavy a slabosti ve 

stehnech, lýtkách či nohou. Pocit slabosti může zapříčinit pád. Nejčastěji bývají 

postiženi muži ve věku nad 50 let. Vznik je typicky vázán na chůzi, ale může být 

provokován také vertikalizací trupu. Etiologií těchto bolestí bývá centrální stenóza 

páteřního kanálu (tzv. lumbální stenóza). Úlevu pacienti udávají v poloze, kdy je 

bederní páteř rozvinutá, tedy v hlubokém předklonu nebo vsedě. Intenzita klaudikačních 

bolestí je dána vzdáleností, kterou pacient ujde. Tyto příznaky mohou simulovat 

klaudikační bolesti vzniklé na podkladě arteriální insuficience, proto je důležité je 

diferenciálně diagnosticky od sebe odlišit. (Suchomel et al., 2007; Jedlička et al., 2005)
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1.7 Diagnostika

Diagnostika vertebrogenních poruch je rozdělena do několika podkapitol. První 

podkapitolu tvoří anamnéza, dále následuje klinické vyšetření a specifické vyšetřovací 

metody pomocí radiologických zobrazovacích metod. Dále jsou zde uvedena 

elektrofyziologická vyšetření a další vyšetření sloužící k vyloučení jiných příčin, které 

mohou obtíže způsobovat. V neposlední řadě jsou zde uvedeny varovné příznaky, které 

slouží k ulehčení diferenciálně diagnostické rozvahy.   

1.7.1 Anamnéza

Pro správné stanovení diagnózy je důležité získat co nejvíce relevantních 

informací. Během diagnostiky klade lékař pacientovi otázky na předchorobí. Zjišťují se 

při nich především okolnosti vzniku obtíží (např. úraz, mikrotraumatizace), „délku 

trvání obtíží, bolest a její lokalizaci nebo projekci (…), údaje o hybnosti končetin a o 

funkci sfinkterů.“ (Náhlovský et al., 2006, s. 309) Lékař se pacienta dotazuje na 

provokační momenty, které souvisejí s obtížemi, na průběh a intenzitu bolestí. Důležité 

poznatky přinášejí dotazy na úlevové faktory, předcházející vyšetření a léčbu. Během 

rozhovoru je posuzován současný zdravotní stav a omezení, která jsou s onemocněním 

spojena. Lékař zjišťuje, jaké aktivity denního života je pacient schopen vykonávat a 

které mu naopak dělají obtíže. (Náhlovský et al., 2006; Fuller, 2008) 

Důležitou částí anamnézy je také anamnéza pracovní, v níž je zjišťován 

charakter vykonávané práce (u vertebrogenních poruch významné např.: stereotypní 

práce, dlouhodobé sezení, statická zátěž ve stoje, fyzicky namáhavé zaměstnání). 

V osobní anamnéze se promítají onemocnění jak aktuální, tak minulá. Zaznamenávány 

jsou volnočasové aktivity pacienta (sporty, jako je vzpírání, tenis, cvičení nebo 

inaktivita).  Součástí je také anamnéza alergická a farmakologická. Dále je dotazován, 

zdali je pravák nebo levák. 

Rodinná anamnéza sleduje zdravotní stav rodinných příslušníků (rodičů, 

sourozenců, dětí), jelikož některá neurologická onemocnění mohou mít genetický 

základ. V sociální anamnéze je důležité zohlednit prostředí, ve kterém pacient žije, zda 

má zajištěnou dopomoc s denními aktivitami a také jejich finanční zázemí. Nelze 

opomenout ani abúzus látek, jako je nikotin, alkohol, či průmyslové neurotoxiny. 

(Repko et al., 2012; Vokurka et al., 2007; Slezáková et al., 2007; Fuller, 2008)
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1.7.2 Klinické vyšetření

Klinické vyšetření se skládá z vyšetření všeobecného, neurologického a 

ortopedického. Důležité je především neurologické vyšetření, kterým se zjišťuje rozsah 

postižení nervových struktur. Orientačně se určuje výška páteřní léze. Sledovány jsou i 

motorické a senzitivní poruchy. (Náhlovský et al., 2006)

Při vyšetření chůze bývá posuzována symetričnost, velikost kroků, souhyby paží 

při pohybu a držení těla, vzdálenost mezi chodidly. Pacient je dotazován, zda mu pohyb 

nečiní bolest. Během vyšetření pacient chodí po patách, po špičkách, jako po napjatém 

laně. Pacient je vyšetřován ve stoje, s očima zavřenýma a otevřenýma. Hodnocena je 

stabilita chůze, schopnost plantární flexe a tonus musculus gastrocnemii. (Fuller, 2008)

1.7.3 Radiologické vyšetření

Následující přehled stručně přibližuje jednotlivé radiologické techniky. 

Skiagrafie patří mezi rentgenová vyšetření, kdy se prosvícením získává snímek 

většinou ve formě negativu. Nejčastěji používanými projekcemi jsou dvě na sebe 

kolmé, ty mohou být doplněny šikmým snímkováním, transorálními či funkčními 

snímky. Nativní rtg dobře zobrazují „kostní struktury páteře, změny tvaru obratlů, 

jejich vzájemné postavení, výška a tvar meziobratlových prostorů.“ (Náhlovský et al., 

2006, s. 309 – 310) Dalším typem je dynamické snímkování, kterým se určuje funkční 

dynamika páteře. Ze snímku lze zjistit tvar a pohyblivost jednotlivých segmentů. 

(Vokurka et al., 2007) 

Perimyelografie (periradikulografie) je vyšetřovací metoda zavedená ve 20. 

letech minulého století. Jedná se o invazivní vyšetření, při kterém se aplikuje 

rentgenkontrastní látka do subarachnoidálního prostoru v páteřním kanále. Tato látka 

konturuje (orámuje) nervové struktury v durálním vaku. V současné době je často 

nahrazována magnetickou rezonancí. Nenahraditelné je ovšem v diagnostice avulze 

brachiálního plexu. (Náhlovský et al., 2006) 

Výpočetní technika CT neboli computed tomography. Do praxe byla zavedena 

od 70. let minulého století. Tato metoda je výhodná pro zobrazení páteřního kanálu jak 

v axiální, tak v sagitální rovině. Dokáže vytvořit také trojrozměrné zobrazení páteře. 

Pomocí CT se spolehlivě zobrazí postižení skeletu a tvar páteřního kanálu 

v transverzálních řezech. V dnešní době je metodou první volby při diagnostice. 

(Náhlovský et al., 2006)
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Magnetická rezonance je neinvazivní vyšetřovací metoda, která byla do 

klinické praxe zavedena v 80. letech 20. století. Díky této metodě lze zobrazit páteř 

v délce až padesáti centimetrů. Při T2 sekvenci se velmi dobře zobrazuje likvor a tím 

také struktury páteřního kanálu a přesné uložení míchy. Použití magnetické rezonance 

je velmi vhodné zejména při diagnostice nádorů, především intramedulárních, zánětů, 

degenerativních procesů meziobratlových plotének či obratlových kloubů. Má vysokou 

senzitivitu pro patologické léze kostní dřeně obratlových těl. Kontraindikována je tato 

vyšetřovací metoda u pacientů s kardiostimulátory, magnetickými kovovými implantáty 

či kochleárními implantáty. (Náhlovský et al., 2006)

„Angiografie je rentgenologické vyšetření cév pomocí vstřikované kontrastní 

látky.“ (Vokurka et al., 2007, s. 22) U primární diagnostiky vertebrogenních poruch se 

mnoho neuplatňuje. Využití je především v předoperační péči, kdy se zjišťuje 

vaskularizace operované oblasti. (Náhlovský et al., 2006)

Scintigrafie je radioizotopové vyšetření, které se provádí na odděleních 

nukleární medicíny. Podává se při něm radioizotop a hodnotí se jeho rozložení ve 

vyšetřovaném orgánu. Páteřní scintigrafie se využívá především při nádorovém 

postižení páteře. Při vyšetření je navozováno zvýšení lokálního kostního metabolismu 

v oblasti léze. Zde dochází ke zvýšenému vychytávání radiofarmaka. Radioizotop je 

podáván intravenózně. (Vokurka et al., 2007; Náhlovský et al., 2006) 

Další nukleární metodou, která je využívána k diagnostice vertebrogenních 

poruch, je pozitronová emisní tomografie páteře. Klinicky významná je při detekci 

nádorového postižení páteře. (Náhlovský et al., 2006)

1.7.4 Elektrofyziologické vyšetření

Mezi elektrofyziologické vyšetření řadíme elektromyografické (EMG), 

motorické (MEP) a somatosenzorické evokované potenciály (SSEP). Využívají se 

k diagnostice míšních a kořenových lézí. (Náhlovský et al., 2006)

Elektromyografie se provádí za účelem zaznamenávání elektrické aktivity svalů 

s pomocí elektrod. Somatosenzorické evokované potenciály jsou impulsy, které 

zachycujeme snímáním elektrické aktivity mozku, jež vzniká na podkladě senzorické 

stimulace. (Vokurka et al., 2007)
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1.7.5 Další vyšetření

Během diagnostiky vertebrogenních obtíží se provádí základní laboratorní 

vyšetření séra a moči. U séra bývá zjišťována sedimentaci erytrocytů, krevní obraz, 

CRP a dále screening nádorových markerů. Vyšetření mozkomíšního moku bývá 

prováděno k vyloučení zánětlivého procesu. (Štětkářová, 2009; Tyrlíková, 2012; 

Chaloupka et al., 2003)

Ucelený diagnostický závěr pomáhají utvářet i vyšetření interní, oční, 

psychologické a revmatologické. (Chaloupka et al., 2003) 

Diferenciálně diagnostické postupy mohou být využity u lumbalgií 

lokalizovaných laterálně od střední čáry, kdy jednostranné příznaky mohou signalizovat 

postižení jedné ledviny např. nefrolitiázou. Diferenciální diagnostika je „postup, při 

němž se stanovuje diagnóza výběrem z několika nemocí, které způsobují stejné nebo 

podobné příznaky.“ (Vokurka et al., 2007, s. 88; Helcl, 2008)

1.7.6 Varovné příznaky – red flags

Tzv. „systém červeným praporků“ neboli red flags byl vytvořen k zajištění 

správné diferenciálně diagnostické rozvahy, která má vést k podezření na organické 

postižení páteře. Byly vydané v americké směrnici Agency for Health Care Policy and 

Research z roku 1994. (Effler, 2009)

Varovnými příznaky při podezření na tumor jsou věk pod 20 let nebo nad 55 let, 

váhový úbytek, bolest bývá pociťována již po nepatrné námaze, při palpaci pacienti 

udávají bolestivost obratlů, typická je přítomnost klidových a nočních bolestí, které 

nezabírají na analgetika. (Effler, 2009)

Podezření na trauma obratlů zvyšují tyto varovné příznaky: v anamnéze jsou 

zaznamenána předchozí traumata, mezi rizikové skupiny patří starší lidé, ženy 

v menopauze, osoby dlouhodobě užívající kortikoidy či imonusupresiva, pacienti 

s výraznými a dlouhodobými bolestmi, kteří nereagují na a analgetickou léčbu. (Effler, 

2009) 

Je-li podezření na zánětlivý proces v oblasti páteře, je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost těmto příznakům: přítomnost chronického zánětu v organismu (např. plíce, 

ledviny, kůže), dlouhodobá léčba kortikoidy, cytostatická léčba, pozitivita na HIV, 

rizikovým faktorem je také operace páteře a veškeré invazivní výkony v oblasti páteře 

(lumbální punkce, epidurální katetr), palpačně zjištěná bolestivost obratlů, pacient má 
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febrilie nejasného původu, váhový úbytek a laboratorně jsou přítomny známky zánětu. 

(Effler, 2009)

Mezi varovné příznaky při podezření na epidurální hematom patří: úraz páteře, 

různé krvácivé stavy a dále dlouhodobá warfarinizace či nadměrné užívání acylpyrinu. 

(Effler, 2009)
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1.8 Léčba

Léčba vertebrogenních poruch se skládá z léčby celkové, lokální, rehabilitační a 

operační. Včasná terapie tohoto onemocnění je velmi důležitá, léčba musí být intenzivní 

a adekvátní. Nejvyšší význam je přikládán objektivnímu nálezu, rentgenový nález je až 

na druhém místě. Destruktivní poruchy jsou ovšem hodnoceny z rtg. Pracovní 

neschopnost u vertebrogenních obtíží trvá týdny až měsíce, jedná se převážně o 

chronické onemocnění a je u něj velké riziko recidivy. (Ambler, 2011)

1.8.1 Akutní léčba

Akutní stádia u vertebrogenních poruch, do kterých řadíme krční ústřel a 

lumbalgo, jsou řešena především tlumením bolestí, prioritním klidem na lůžku 

v úlevové poloze, na přechodnou dobu lze použít krční límec. Klid na lůžku je 

zachováván přibližně po dobu 2 – 4 dní v individuální úlevové poloze. Poté se začíná 

s opatrným cvičením, které nevyvolává či nezhoršuje bolest. Přísný klid na lůžku může 

vést ke ztrátě svalové hmoty, a to až o 1 – 1,5 % za den. Dochází ke zhoršení 

kardiopulmonální výkonnosti, pokles za 10 dní až o 15 %, ke zvýšenému riziku 

tromboembolické nemoci, demineralizaci, hyperkalcémii a hyperkalkurii. (Ambler, 

2011; Helcl, 2008)

Po zmírnění bolestí se pacient zapojuje do běžných denních aktivit. Vynechává 

činnosti, které provokují bolest, a začíná s postupným zvyšováním zátěže. Pacienta je 

nutné informovat o prevenci těchto obtíží vodným pohybovým režimem a 

kompenzačním cvičením pod vedením fyzioterapeuta. (Štětkářová, 2009)

1.8.2 Celková medikamentózní léčba

Do celkové medikamentózní léčby řadíme především analgetika ze skupiny 

nesteroidních antiflogistik-antirevmatik. Patří sem především „salicyláty, kys. 

acetylsalicylová, paracetamol, různá nesteroidní antirevmatika (ibuprofen, diclofenac, 

indometacin aj.).“ (Ambler, 2011, s. 318) Při podávání musí být respektovány 

kontraindikace a vedlejší účinky uváděné výrobcem. Klasická analgetika jsou podávána 

v případě intenzivních bolestí. Způsob aplikace může být v různých formách: injekční, 

per os a také rektální. (Ambler, 2011)
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Další velkou skupinou jsou psychofarmaka. Vedle myorelaxačního a sedativního 

účinku také potencují účinek analgetik. Při léčbě bývá nejčastěji podáván guaifenesin, 

účinná látka v Guajacuranu, a diazepam. Amitriptylin se užívá při intenzivní radikulární 

bolesti. (Ambler, 2011)

Třetí skupinou jsou centrální myorelaxancia. V praxi jsou užívanými 

medikamenty Mydocalm, účinná látka tolperison, Myolastan, tetrazepam, Sirdalud, 

tizanidin, baklofen. Příznivý účinek je prokázán u akutních bolestivých stavů, kdy jsou 

podávány krátkodobě. U chronických bolestí zad není jejich příznivý efekt prokázán. 

(Ambler, 2011; Štětkářová, 2009)

1.8.3 Lokální léčba

Lokální léčba spočívá ve využívání obstřiků lokálními anestetiky. Ty jsou 

prováděny 0,5 – 1% trimecainem, který je účinnou látkou v Mesocainu. Mesocain se 

aplikuje buď intra muskulárně, kdy se infiltrují svalové kontraktury, nebo intra 

dermálně, kdy se vytváří pupeny v místě bolesti. Dalším druhem je epidurální nebo 

kořenový obstřik. Příznivý účinek vyvolává lokální aplikace vlhkého tepla či 

zapařovacích obkladů, především u krčních ústřelů. Tepelnou terapii ovšem každý 

pacient vnímá individuálně. (Ambler, 2011)  

Další možnou invazivní metodou využívanou k léčbě bolesti jsou 

neuromodulační techniky. Jedná se buď o implantovatelné intraspinální pumpové 

systémy, kdy jsou zavedeny elektricky řízené pumpy s dávkováním farmaka (nejčastěji 

morfinu) do subarachnoidálního prostoru, nebo o radiofrekvenční techniky, které se 

nejčastěji využívají u vertebrogenních obtíží. Posledním typem neuromodulačních 

technik je neurostimulace míšní, kdy je bolest ovlivňována stimulací nervových struktur 

či tkání pomocí definovaného elektrického proudu. (Rokyta, 2009; Kozák et al., 2011)    

1.8.4 Operační léčba

„Operační léčbou páteře se zabývá obor spondylochirurgie.“ (Náhlovský et al., 

2006, s. 305) Spondylochirurgie se zaměřuje na léčení „postižení páteře od vrozených 

vad, přes skoliózy a degenerativní postižení až po traumatické či posttraumatické vady 

či nádorová onemocnění.“ (Repko et al., 2012, s. 8) 

K operační léčbě vertebrogenních obtíží bývá přistoupeno v případě, že 

konzervativní léčba byla neúspěšná po dobu tří až šesti měsíců. Operativní řešení je dále 
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vhodné při zhoršení neurologického deficitu a těžce ovlivnitelného algického syndromu. 

V kontrolovaných studiích nebyl zjištěn rozdíl mezi konzervativní a chirurgickou 

léčbou výhřezů meziobratlových plotének po jednom roce. Ve skupině operovaných 

pacientů bylo zjištěno zkrácení algického období. (Jedlička et al., 2005)  

Absolutně a akutně jsou k operační léčbě indikováni pacienti se syndromem 

kaudy. Další indikace jsou relativní. (Ambler, 2011) 

Předoperační vyšetření slouží k posouzení rizika úmrtí v důsledku anestezie a 

následné operace, urgentní i plánované. Stupeň rizika bývá vyjadřován pětistupňovou 

ASA klasifikací Americké společnosti anesteziologů (American Society of 

Anesthesiologists). (Chaloupka et al., 2003)

ASA I. stupně: V případě, že pacient nemá komplikující onemocnění, je riziko 

úmrtí 0,06%. Vyšetření provádí praktický lékař či internista a zahrnuje: anamnézu, 

fyzikální vyšetření, chronickou medikaci, laboratorní vyšetření (krevní obraz, glykémie,

ALT, AST, CB, albuminy, BWR, krevní skupinu, INR, moč, sediment), RTG plic, EKG 

a posouzení schopnosti pacienta k operačnímu výkonu. Platnost závěrů je 14 dní. 

(Chaloupka et al., 2003)

ASA II. stupně: Pacient má lehké systémové onemocnění, jež neomezuje 

činnost, 0,4% riziko úmrtí. Vyšetření je stejné jako ASA I. a je doplněno speciálním 

vyšetřením dle základního onemocnění (zveřejněno ve Věstníku MZ ČR částka 8 

z července roku 1997). Dále koagulačními parametry a konziliárním interním 

vyšetřením. Platnost je 14 dní. (Chaloupka et al., 2003) 

ASA III. stupně: Pacient má těžké systémové onemocněné, jež omezuje činnost, 

ale nepůsobí neschopnost. V takových případech je riziko úmrtí 4,3%. Vyšetření je 

stejné jako u ASA I. a ASA II. a může být doplněno speciálními požadavky oddělení. 

Výsledky vyšetření musí být aktuální. (Chaloupka et al., 2003)

ASA IV. stupně: Jedná se o zneschopňující systémové onemocnění, které stále 

ohrožuje pacienta na životě, je zde 23,4% riziko úmrtí. Vyšetření je prováděno v den 

příjmu u lůžka nemocného. (Chaloupka et al., 2003) 

ASA V. stupně: Do této skupiny jsou zařazováni umírající nemocní, u nichž se 

neočekává přežití déle než 24 hodin, a to jak s provedením nebo neprovedením operační 

léčby. Riziko úmrtí je 50,7 %. (Chaloupka et al., 2003)

(Centrum chirurgie páteře – FN Motol, Praha. [online]. 2012. 2012 [cit. 2014 – 2 – 15]. 

Co si vzít do nemocnice? Dostupné z WWW: http://spondylochirurgie.cz/uzitecne-

informace/co-si-vzit-do-nemocnice.html.).

http://spondylochirurgie.cz/uzitecne-informace/co-si-vzit-do-nemocnice.html
http://spondylochirurgie.cz/uzitecne-informace/co-si-vzit-do-nemocnice.html
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1.8.4.1 Operační chirurgické výkony

1.8.4.1.1 Dekompresní chirurgické výkony na páteři

Hlavním cílem dekompresních chirurgických výkonů na páteři je „odstranění 

útlaku míchy, míšních kořenů a cév v páteřním kanálu.“ (Náhlovský et al., 2006, s. 311) 

Při tomto výkonu musí být dosaženo dostatečné dekomprese, ale jeho radikálnost nesmí 

porušit statiku a dynamiku páteře.  Proto je důležitá správná volba výkonu.

a) Laminektomie je „odstranění celého oblouku obratle, nebo jeho střední části.“

(Náhlovský et al., 2006, s. 311) Výkon se provádí z dorzálního operačního 

přístupu. Jedná se o „nejstarší chirurgický výkon na páteři“. (Náhlovský et al., 

2006, s. 311) Po této operaci může dojít ke kyfotické deformaci páteře. Využití 

laminektomie je možné u víceetážových páteřních stenóz, kdy nedošlo 

k předoperační instabilitě páteře. (Náhlovský et al., 2006)

b) „Hemilaminektomie je odstranění poloviny oblouku na jedné straně.“

(Náhlovský et al., 2006, s. 311) Tato metoda bývá využívána při jednostranné 

kompresi v páteřním kanálu. 

c) Intralaminární dekomprese znamená „snesení kaudální části trnového výběžku 

horního okraje a kraniální části trnu a části oblouku dolního obratle spolu 

s odstraněním žlutého vazu mezi oblouky.“ (Náhlovský et al., 2006, s. 311) 

Nepoškodí-li se klouby, nedochází k ovlivnění stability páteře. Indikace k této 

operaci je pouze v případě jednoetážových, lokalizovaných stenóz. (Náhlovský 

et al., 2006)

d) Foraminotomie předsatvuje „operační rozšíření foramen intervertebrale.“

(Náhlovský et al., 2006, s. 311) Během operačního výkonu dochází k uvolnění 

nervových struktur odstraněním „laterálního recesu a dorzální stěny foramen 

intervertebrale.“ (Nálhovský et al., 2006, s. 311) V praxi se užívá jako 

selektivní dekomprese kořene. Někdy doplňuje laminektomii. (Náhlovský et al., 

2006)

e) Při kompresi durálního vaku, která je způsobená meziobratlovou ploténkou bývá 

přistoupeno k jejímu odstranění, a to buď celé ploténky, nebo jen její části. 

Tento výkon je nazýván diskektomie. Lze jej provést jak z předního, tak ze 

zadního operačního přístupu. (Náhlovský et al., 2006)

f) Odstranění obratlového těla je nazýváno somatektomie. Tato dekompresní 

terapie se využívá při patologii, která se vyskytuje na ventrální ploše páteřního 
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kanálu před durálním vakem. Provádí se z předního operačního přístupu. Na 

tento výkon navazuje další rekonstrukční a stabilizační operace. (Náhlovský et 

al., 2006)

g) U laminoplastiky nedochází k odstranění obratlového oblouku, který je pouze 

protnut, upraven a následně připevněn zpět k páteři. Laminotomie je dělena na 

dva typy. Prvním je dveřová, neboli open door, a druhá je sagitální, french door 

laminotomie. Tento výkon „slouží ke zvětšení průsvitu páteřního kanálu při 

degenerativním onemocnění páteře a k zabránění pooperační kyfotizace 

páteře.“ (Náhlovský et al., 2006, s. 311)

1.8.4.1.2 Stabilizační páteřní výkony

Stabilizační páteřní výkony jsou využívány k obnovení porušené stability i 

statiky páteře. Nezbytností jsou různé kovové implantáty a fixatéry, které jsou většinou 

vyrobené z titanu. Stabilizační výkony nesou označení osteosyntéza. Nejčastěji se 

provádí nepřímá, neboli přemosťující, osteosyntéza. Přímá osteosyntéza páteře je 

využívána především v krční chirurgii. Metoda přímé osteosyntézy dentu se zakládá na 

založení jednoho nebo dvou šroubů z předního přístupu z těla obratle C2 přes linii lomu 

do apexu dentu. Zde je vytvořen tahový mechanismus a dochází ke kompresi a 

stabilizaci úlomků. (Štulík et al., 2010; Náhlovský et al., 2006; Vokurka et al., 2007)

U stabilizačních výkonů páteře se často využívají složité vnitřní fixatéry, 

přičemž v takových případech bývá osteosyntéza označována jako instrumentace. Ta je 

podle umístění dělena na přední a zadní. Při přední instrumentaci se fixatéry upevňují 

na obratlová těla. Z instrumentária se používají především šrouby. U zadní 

instrumentace se fixatéry ukotvují k výběžku obratlů, k obratlovým obloukům a 

k pediklů. Používají se dlahové a tyčové systémy. (Náhlovský et al., 2006)

Efektivita stabilizace je největší v okamžiku aplikace, s postupem času dochází 

ke snižování pevnosti. K úplné stabilizaci dochází pouze při srůstu obratlů, který nese 

označení spondylodéza. Aby došlo ke zvýšení pevnosti a odolnosti instrumentační 

stabilizace, bývají mezi obratlová těla vkládány kostní štěpy. Tímto způsobem dochází 

k imobilizaci postiženého systému. Z důvodu imobility léčeného úseku se zvyšují 

dynamické i statické nároky na sousední pohybové segmenty. (Náhlovský et al., 2006)
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1.8.4.2 Chirurgické přístupy k páteři

Způsob výběru vhodného operačního přístupu závisí na lokalizaci léze, na 

předpokládané patologii a dále na zkušenosti operatéra. Zvolený přístup by měl být co 

nejkratší a především bezpečný. Zároveň by mělo být operační pole maximálně 

přehledné, aby při operačním výkonu nedošlo k útlaku či natahování míchy s následným 

míšním poškozením. Respektovány musí být veškeré anatomické struktury v okolí 

operačního pole, jako jsou cévy aj. (Náhlovský et al., 2006)

Chirurgické přístupy k páteři jsou děleny na zadní a přední přístup. Při zadním 

přístupu k páteři jsou odstraňovány paravertebrální svaly od výběžků a oblouků v 

potřebném rozsahu, odtahují se rozvěračem, většinou oboustranně, někdy pouze 

jednostranně, tím dochází k ozřejmení kostěných struktur zde se nacházejících a hlavně 

k zadní části jednotlivých obratlů. Následně je započat plánovaný operační výkon. Je to 

nejčastěji používaný přístup při degenerativním postižení hrudní a zejména bederní 

páteře – herniace meziobratlové ploténky, zúžení páteřního kanálu, ošetření 

spondylolistézy, spondylolýzy, dále při primárním ošetření traumat hrudní a bederní 

páteře, ošetření nádorového postižení páteře, deformit s nutností dorzální korekce a 

stabilizace. V oblasti krční páteře je využíván spíše při doplňujících výkonech pro 

primární přední ošetření. (Náhlovský et al., 2006)

Přední přístupy jsou využívány nejvíce v oblasti krční páteře. V hrudní oblasti

páteře jsou aplikovány vzhledem k anatomické komplikovanosti, nutnosti proniknout do 

hrudní dutiny – tzv. transtorakální přístup a dále v oblasti bederní páteře pro nutnost

proniknout do břišní dutiny. Další možností je tzv. retroperitoneální přístup jež slouží 

spíše jako doplňující výkon. Pouze ve speciálních indikacích slouží přední přístup jako 

primární, např. některé deformity, některá degenerativní postižení hrudní páteře, 

mobilní náhrady meziobratlových plotének bederní páteře aj. Doménou předního 

přístupu zůstává oblast krční páteře, kde k páteři pronikáme mezi nervově-cévním 

svazkem krčním (odtažen laterálně) a tracheou spolu s jícnem (odtaženy mediálně). 

Takto je ošetřována většina degenerativních změn krční páteře, traumata dolní krční 

páteře, tumory obratlových těl, deformity a zánětlivá onemocnění krční páteře.

(Náhlovský et al., 2006)
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1.8.5 Rehabilitační léčba

Rehabilitační léčba je u vertebrogenních poruch nepostradatelná a má velký 

význam. U léčby akutních onemocnění, jako je lumbalgo či lumboischialgie, je prioritní 

krátkodobé období klidu, trvající dva až tři dny. Poté nastupuje období rehabilitace, 

jehož cílem je dosáhnout svalové rovnováhy. Ve spondylochirurgii je rehabilitace 

vhodná pro maximalizaci účinnosti operační léčby. (Chaloupka et al., 2003)

Základními cíly rehabilitační léčby jsou: dosažení plného rozsahu pohybu, 

mobilizace kloubů, posilování, obnova propriocepce, funkční trénink.

U postižení páteře je rehabilitační cvičení zaměřeno především na správné, a 

tedy fyziologické, držení těla. Cviky jsou zaměřeny na dosažení svalové vyrovnanosti 

mezi zkrácenými a oslabenými svaly.  Nácvik správného držení těla je prováděn vleže, 

ve stoje, vsedě, při chůzi a při dalších činnostech. Správná poloha těla spočívá v 

„protažení hlavy do výšky, zasunutí brady, uvolnění – spuštění ramen dolů a zatažení 

dozadu, zpevnění – zatažení břišního a gluteálního svalstva (ne vždy je žádoucí úplné 

podsazení pánve).“ (Chaloupka et al., 2003, s. 46) Touto pozicí je posilováno břišní, 

gluteální i meziobratlové svalstvo.

Cviky jsou voleny vždy s ohledem na pacientův stav a věk. Prováděné cviky 

nesmí vyvolávat nebo zhoršovat bolest. 

1.8.5.1 Rehabilitace při konzervativní léčbě

Konzervativní léčba vertebrogenních poruch je zaměřena především na úpravu 

pohybového režimu, posilování a relaxaci svalstva. To se týká jak pracovního, tak 

osobního života. Mezi základní pravidla patří zákaz zvedání předmětů z předklonu, 

nošení těžkých předmětů a dále prudké či švihové pohyby, skoky či pády. Zdravotní 

sestra či fyzioterapeut pacienty edukuje o možnostech zvedání předmětů a učí je, jak 

zvládat běžné denní aktivity, aniž by docházelo k přetěžování oslabených partií. Vhodné 

jsou časté změny poloh a udržování či snížení tělesné hmotnosti. (Chaloupka et al., 

2003) 

Během konzervativní léčby jsou často využívány ortézy, které jsou 

specializovány na různé části páteře. Ortézy na krční páteř, tzv. límce, jsou využívány 

jen na přechodnou dobu. Torakolumbální a lumbální páteř bývá fixována Jewettovou 

ortézou či Williamsovým šněrovacím korzetem, které slouží k vertikalizaci pacienta. 

Tyto pomůcky nejsou používány vleže. Pod tyto ortézy nosí pacienti bavlněná trička. 
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Bederní pásy slouží ke zpevnění lumbosakrální páteře. Jejich použití je především 

krátkodobé, po dobu jedné až dvou hodin. Využívají se především při větší zátěži. Pod 

pásy je nutné nosit bavlněná trička. (Chaloupka et al., 2003)

Do metod rehabilitace při konzervativní terapii spadá také dechová rehabilitace. 

Velké uplatnění v rehabilitační léčbě vertebrogenních poruch nachází v posledních 

letech také jóga. Její využití není přínosné jenom pro pohybový aparát (kosti, klouby, 

svaly, šlachy apod.), ale také pro řízení pohybu, nápravu stereotypů a nastolení 

psychosomatické rovnováhy. Vhodné jsou jednodušší cviky s důrazem na jejich 

bezchybné provedení s dobrou koordinací s dechem. (Chaloupka et al., 2003)  

1.8.5.2 Rehabilitace při operační léčbě

U zadních výkonů se drény odstraňují nejčastěji druhý pooperační den (48 hodin 

po operaci). Do této doby pacient setrvává vleže na lůžku (střídání pravého a levého 

boku). U pacienta jsou prováděny pasivní cviky a cévní gymnastika. Dalším krokem je 

vertikalizace pacienta, která probíhá v ortéze, výjimečně bez ní. K zajištění prevence 

tromboembolické nemoci je pacientovi podávána antiembolická terapie a jsou mu 

prováděny bandáže dolních končetin. Tento postup je vhodné dodržovat nejméně šest 

týdnů po operaci. Jelikož ke kostnímu zhojení dochází během 3 až 6 měsíců od operace, 

je po tuto dobu doporučován klidový režim. Nejvhodnější je střídání chůze a sezení 

s častým odpočinkem vleže. Po kostním zhojení nastává fáze rozcvičování pohybu, 

postupné posilování břišních a zádových svalů. (Chaloupka et al., 2003; Tisoňová, 

2009)

Pacient po předním výkonu na krční páteři přichází již ze sálu s límcem a se 

zavedenými drény. Nastává vertikalizace pacienta, klidový režim (3 měsíce), dechová 

rehabilitace. Posilování horních končetin bývá prováděno pouze s mírnou zátěží. Po 

zhojení je nezbytné procvičovat pohyby krční páteře, avšak nesmí docházet k pohybu 

do krajních poloh. Po třech měsících je možné povolit plnou zátěž. (Chaloupka et al., 

2003) 

U předních operačních výkonů na hrudní a bederní páteři je kladen důraz na 

dechovou rehabilitaci a včasnou vertikalizaci v ortéze. Klidový režim je doporučen do 

kostního zhojení, tedy do tří měsíců od operace. Důležitá je péče o jizvu. 

Vertikalizace pacientů je ve všech případech prováděna z polohy na břiše 

s polštářem nebo z polohy na boku. (Chaloupka et al., 2003)
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1.9 Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči lze rozdělit do několika oblastí, ve kterých má sestra svou 

nepostradatelnou roli. Celý ošetřovatelský proces je zahájen preventivními opatřeními, 

dále následuje konzervativní či operativní léčba a následná pooperační a udržovací 

léčba.

1.9.1 Preventivní opatření

Primární prevenci vertebrogenních poruch je dobré začlenit do výchovy již v 

průběhu dětství a dospívání. Důležité je zejména správné držení těla, začlenění 

pravidelného cvičení a pohybové aktivity do běžného života. (Tisoňová, Fulová, 2012)

Sekundární prevence je zaměřena především na vyhledávání pacientů 

s neakutními, či málo bolestivými poruchami páteře. Sestry edukují rizikové skupiny 

pacientů o zásadách správného sezení, nošení břemen, spaní a vstávání z lůžka. 

(Tisoňová Fulová, 2012; Chaloupka et al., 2003)

Zásady správného sezení by měli znát především lidé, kteří mají sedavé 

zaměstnání. Důležitý je výběr správné židle – má mít nastavitelnou výšku opěrky a 

pevnou, anatomicky tvarovanou, oporu bederní páteře. Výška sedadla má být nastavena

tak, aby při opření předloktí o pracovní desku svíraly lokty přibližně pravý úhel. 

Chodidla mají být umístěna celou plochou na podložce. Při dlouhodobém sezení je 

dobré dodržovat časté malé přestávky se změnami pozice. (Chaloupka et al., 2003)

Řidiči by měli být informováni o správném sezení v autě. Stehna by měla být ve 

dvou třetinách opřena o sedačku. „Vzdálenost sedadla od volantu je taková, aby ruce 

umístěné na volantu v poloze za deset minut dvě byly lehce flektované v lokti, tak aby při 

otáčení volantem nedocházelo ke vzdalování lopatek od opěradla sedadla.“ (Chaloupka

et al., 2003, s. 51)

Zvedání břemen by mělo být prováděno ze dřepu, s širokou bazí, tedy 

rozkročením. Zvedaný předmět má mít člověk co nejblíže u těla. Nosit předměty lze ve 

vzpřímené poloze s předmětem co nejblíže u trupu. Zátěž má být rozložena rovnoměrně 

na obě horní končetiny. (Chaloupka et al., 2003)

Kvalita spánku pacientů je ovlivňována také kvalitou lůžka. Šířka lůžka by se 

měla pohybovat mezi 90 – 100 cm na jednu osobu. Délka by měla být o 20 – 30 cm 

větší než výška osoby. Lehací plocha by měla být umístněna ve výšce minimálně 45 cm 

nad zemí, ovšem u starších osob je vhodnější výška kolem 60 cm. Pro kvalitní spánek je 
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vhodné zvolit lamelové rošty a jednodílné prodyšné matrace. Matrace by měli být 

vyměňovány jednou za 10 let. Vstávání z lůžka je vhodné provádět buď přes břicho, 

nebo z polohy na boku. (Chaloupka et al., 2003)

Terciární prevence slouží ke snížení komplikací a eliminaci trvalých následků. 

Zahrnuje především rehabilitační složku a prevenci následných atak vertebrogenních 

obtíží. (Tisoňová, Fulová, 2012)

1.9.2 Úloha sestry při konzervativní léčbě

Konzervativní léčba je prováděna na standardní ošetřovatelské jednotce 

neurologického nebo interního oddělení. (Slezáková et al., 2007) 

Úkolem sestry je zhodnocení biologických potřeb pacienta a dále posouzení 

soběstačnosti pacienta při vykonávání běžných denních aktivit. Sestra se zaměřuje 

především na hygienickou péči, kdy v akutním stádiu zajišťuje hygienu u pacienta a dbá 

na šetrný a ohleduplný přístup. Na provádění všech výkonů si připraví dostatek času. 

(Slezáková et al., 2007)

Další zkoumanou oblastí je poloha a pohybový režim. Pacient je ukládán na 

lůžko s pevným základem a zaujímá úlevovou polohu. Sestra zkontroluje funkčnost a 

dostupnost signalizačního zařízení. (Slezáková et al., 2007)

Pacientovi je podávána strava dle zásad zdravé výživy. Pokud nemá pacient 

přidružená onemocnění, dostává dietu č. 3, tedy racionální. Příjem stravy je prováděn 

dle aktuálního stavu pacienta. V akutní fázi většinou vleže, popř. v poloze na boku. Zde 

je nutná dopomoc sestry s příjmem potravy (úprava prostředí). Sestra poučí pacienta o 

prevenci zácpy, tedy o dostatku tekutin a ovoce. (Slezáková et al., 2007)

V akutní fázi bývá vyprazdňování ztíženo, pacienti se vyprazdňují na podložní 

míse. Sestra sleduje vyprazdňování moči i stolice. V případě zácpy či retence moči 

informuje lékaře a plní jeho ordinace. (Slezáková et al., 2007)

Spánek bývá u pacientů s vertebrogenními poruchami rušen bolestí. Proto sestra 

zajišťuje klidné a příjemné prostředí k odpočinku a spánku. Hodnotí úroveň odpočinku 

a spánku formou rozhovoru. V případě obtíží informuje lékaře a plní jeho ordinace. 

(Slezáková et al., 2007) 

Akutní stádium onemocnění (např. lumbalgo) je zahájeno relativním klidem na 

lůžku, který trvá přibližně dva až čtyři dny. Rehabilitace začíná po odeznění akutního 
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stádia a je vedena fyzioterapeutem. Před rehabilitací bývají zpravidla podávána 

analgetika dle ordinace lékaře. (Slezáková et al., 2007, Helcl, 2008) 

Sestra v průběhu celého ošetřovatelského procesu monitoruje intenzitu bolesti a 

účinek analgetik, hybnost a citlivost dolních končetin, vyprazdňování, vegetativní 

projevy bolesti, jako je pocení, tachykardie či zvracení a fyziologické funkce. Vše 

pravidelně zaznamenává do dokumentace a v případě změn informuje lékaře. 

(Slezáková et al., 2007) 

V psychosociální oblasti sestra podává pacientovi srozumitelnou cestou dostatek 

informací o onemocnění a příčinách jeho vzniku. Pacienta motivuje k dodržování 

léčebných postupů a zdůrazňuje mu důležitost léčby. (Slezáková et al., 2007)

1.9.3 Úloha sestry při operační léčbě

K plánované operaci je pacient přijímán na neurochirurgické nebo 

spondylochirurgické oddělení. (Slezáková et al., 2007)

Před operací, především hrudní a bederní páteře, je důležitá předoperační 

příprava. Velký důraz je kladen na nácvik vstávání a uléhání do lůžka. Je to sice 

jednoduchý cvik, ale je potřebný po celou dobu rekonvalescence, která je minimálně 

šest týdnů. V pooperačním období bude chůze možná pouze s pomocí podpažních berlí. 

Proto je důležité, aby pacienti po propuštění z oddělení, měli zajištěnou dopomoc 

s domácností a všedními činnostmi, jako je praní prádla, nákup potravin, vaření apod. 

Jelikož po operaci je sezení doporučeno pouze na krátké časové úseky 

(stravování, WC, apod.), je důležité si předem upravit své domácí prostředí. Pooperační 

režim omezuje pacienty ve většině oblastí každodenního života, kam řadíme oblékání, 

obouvání, stravování, přípravu pokrmů či běžnou hygienu.  

Pacient přichází na oddělení den před operací. S sebou přináší výsledky 

předoperačního vyšetření (viz 1. 8. 4 Operační léčba). Je s ním sepsána zbylá 

dokumentace a pacient je uložen na lůžko. V případě potřeby jsou doplněna chybějící 

vyšetření. 

Po operaci je pacient přeložen na jednotku intenzivní péče, kde probíhá 

intenzivní monitorace stavu pacienta. Sestra plní ordinace lékaře. Je zde zajišťována 

analgetická léčba, chronická medikace a prevence hluboké žilní trombózy. Dále sestra 

sleduje celkový stav vědomí, střevní peristaltiku, diurézu, projevy vnitřního krvácení, 

operační vstupy, hybnost a citlivost dolních končetin a kontroluje funkčnost Redonova 
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drénu (množství, obsah a barvu sekretu). Délka hospitalizace je jeden až tři dny. Již 

druhý pooperační den začíná, za pomoci fyzioterapeuta, vertikalizace pacienta. Pacient 

je poučen o pohybovém režimu. (Tisoňová, 2009)

Rehabilitace dále pokračuje na standardním oddělení, kam je pacient přeložen 

z jednotky intenzivní péče po stabilizaci stavu. U pacientů se zadním operačním 

přístupem nastává pooperační šetřící režim. Pacientovi je vysvětleno, že může krátce 

sedět. Sed musí být vzpřímený s pevnou oporou zad, nesmí být překřížené nohy. Na 

WC pacienti používají nástavce. Vstávání z lůžka pacienti provádí přes bok, kdy se 

ramena a pánev točí současně. Uléhání do lůžka je prováděno v kleku přes břicho. 

Pacientům není doporučeno spát na břiše. Dále následuje nácvik chůze o berlích po 

pokoji či na chodbě. Při těchto pohybech se vyvarují prudkým pohybům či rotacím. 

Místo předklonu využíváme podřepu. Postupně je zařazována chůze do schodů a ze 

schodů s mírným podřepem a podsazenou pánví. Po zvládnutí těchto úkonů je možné 

propuštění do domácího ošetření. Průměrná doba hospitalizace je šest dnů. Převoz 

pacienta domů se uskutečňuje vleže, dle ordinace lékaře sanitou. (Tisoňová, 2009)

Sestra po celou dobu hospitalizace postupuje stejně jako při konzervativním 

způsobu léčby. Monitoruje intenzitu bolesti a účinek analgetik. Sleduje fyziologické 

funkce, vyprazdňování, citlivost dolních končetin, schopnost sebeobsluhy a aktivně 

nabízí pomoc. Doporučuje pacientovi správné postupy při vykonávání běžných činností.

(Centrum chirurgie páteře – FN Motol, Praha. [online]. 2012. 2012 [cit. 2014 – 2 – 15]. 

Doporučení pro pacienty před operací hrudní a bederní páteře. Dostupné z WWW: 

<http://spondylochirurgie.cz/predoperacni-doporuceni/doporuceni-pro-pacienty-pred-

operaci-hrudni-a-bederni-patere.html>.).

(Centrum chirurgie páteře – FN Motol, Praha. [online]. 2012. 2012 [cit. 2014 – 2 – 15]. 

Průběh mojí hospitalizace. Dostupné z WWW: <http://spondylochirurgie.cz/uzitecne-

informace/prubeh-moji-hospitalizace.html>.).

1.9.4 Úloha sestry při následné a udržovací léčbě

V domácí péči pacient individuálně rehabilituje. Dochází na pravidelné kontroly 

k lékaři a je mu doporučená lázeňská péče. Pacient je poučen o úpravě životního stylu a 

dodržování preventivních opatření jako jsou: používání vhodné obuvi (opora nožní 

klenby, vynechání vysokých podpatků, tvrdá podrážka s pevnou patou), správné držení 

http://spondylochirurgie.cz/predoperacni-doporuceni/doporuceni-pro-pacienty-pred-operaci-hrudni-a-bederni-patere.html
http://spondylochirurgie.cz/uzitecne-informace/prubeh-moji-hospitalizace.html
http://spondylochirurgie.cz/predoperacni-doporuceni/doporuceni-pro-pacienty-pred-operaci-hrudni-a-bederni-patere.html
http://spondylochirurgie.cz/uzitecne-informace/prubeh-moji-hospitalizace.html
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těla při pohybu, správné držení bederní páteře při sedu, pevné lůžko podporující 

optimální zakřivení páteře. 

Pacient je edukován o nutnosti pravidelného cvičení. Na posilování svalů zad je 

vhodné plavání „naznak“, nenáročná turistika, tanec či běžky. Pacientům se doporučuje 

vyvarovat se sportům, ve kterých dochází k prudkým rotačním pohybům, jako je tenis, 

fotbal, lyžování či silové sporty. Domácí práce pacienti vykonávají na zemi vkleče nebo 

v podřepu. U umývání nádobí jsou v mírném předkolu a čelem se opírají o kuchyňskou 

linku. Při nakupování, např. potravin, je doporučováno spíše nosit batoh na zádech popř. 

dvě rovnoměrně rozložené nákupní tašky. (Slezáková et al., 2007; Tisoňová, 2009) 
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2 Aktivity denního života

Termín aktivity denního života je používán v souvislosti se soběstačností 

pacienta a slouží k hodnocení míry soběstačnosti. „Jedním ze základních cílů 

moderního ošetřovatelství je pomoc nemocnému zůstat soběstačný, být nezávislý na 

pomoci druhých.“ (Staňková, 2004, s. 32) Úkolem sestry je zjišťovat funkční schopnost 

každého klienta a individuálně mu dopomoci k rozvoji a udržení jeho soběstačnosti a to 

takovým způsobem, aby mohl žít nezávisle na prostředí. 

Působením ošetřovatelského týmu je předcházeno vzniku a rozvoji 

imobilizačního syndromu a dochází k posílení psychiky nemocného. 

Nemocné dělíme, z pohledu soběstačnosti v denních aktivitách, do čtyř skupin. 

1. nemocní zcela soběstační, kteří jsou zcela nezávislý na pomoci sestry, jejich 

psychický stav je relativně kompenzovaný

2. nemocní částečně soběstační, kteří jsou schopni sebeobsluhy i mimo lůžko, ale 

vyžadují pomoc svého okolí, popř. ošetřovatelského personálu 

3. nemocní zcela či částečně soběstační, kteří jsou upoutáni na lůžko, jejich 

psychický stav může být dekompenzovaný, je nutný zvýšený dohled a dopomoc 

ošetřovatelského personálu

4. nemocní nesoběstační, kteří jsou upoutáni na lůžko, jejich psychický stav je 

dekompenzovaný, popř. jsou v bezvědomí, jsou zcela závislý na péči 

ošetřovatelského personálu

K hodnocení úrovně nesoběstačnosti sestra používá vlastní pozorování a odhad. 

Využívá také různé měřící techniky. (Staňková, 2004) 

2.1 Definice základních pojmů

Aktivity denního života

Termín aktivity denního života zahrnuje „běžné denní činnosti, jako je hygiena, 

oblékání, výživa, vyprazdňování.“ (Trachtová et al., 2005, s. 19) Tyto činnosti vykonává 

dospělý člověk automaticky, pravidelně a často jsou spojeny s rituály. Denní aktivity 

člověk vykonává v podstatě za účelem uspokojení svých základních lidských potřeb. 

Výše uvedené činnosti si dítě osvojuje v průběhu sociálního učení a jejich zvládnutí mu 

pomáhá začlenit se do každodenního života. Mezi nejdůležitější patří stravovací, 

hygienické návyky či rituály před spaním. (Trachtová et al., 2005)    
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Sebepéče

„Sebepéče je samostatné vykonávání denních aktivit (stravování, oblékání, umývání, 

vyprazdňování).“ (Trachtová et al., 2005, s. 20)

Soběstačnost

„Soběstačnost rozumíme míru samostatnosti popř. participace člověka při vykonávání 

denních aktivit.“ (Trachtová et al., 2005, s. 20)

2.2 Pomůcky pro každodenní činnosti

V minulých letech byl na trhu velmi rozšířen sortiment s pomůckami pro 

každodenní činnosti. Tyto pomůcky jsou především zaměřeny na dopomoc s osobní 

hygienou, s oblékání a svlékáním, na práci v domácnosti a dále k ulehčení při přípravě 

pokrmů. Velkými pomocníky v této oblasti nám mohou být různé zvedáky či otáčivé 

podložky, které slouží k přesunu pacienta z postele na vozík či toaletu. Z praxe vyplývá, 

že pomůcky na přesun jsou využívány hojněji než pomůcky k oblékání či svlékaní. 

Pacienti mají často svůj šatník přizpůsobený tak, aby s ním byla dobrá manipulace jak 

při navlékání tak svlékání. (Lippertová-Grünerová et al., 2005)

Pro pacienty, jež mají problémy s ohýbáním páteře či se nemohou předklánět, je

vhodný ergonomický podavač, který slouží k podávání předmětů, např. ze země, stolu 

či postele. Je s ní možné uchopit také papír či minci. A dále navlékač ponožek, se 

kterým se dá dobře manipulovat. (Ježková, 2014)  

2.3 Škály k hodnocení denních činností, měřící techniky

Slouží k určení individualizované ošetřovatelské péče pro klienta.

2.3.1 Test funkční soběstačnosti

Test Functional Independence Measure (FIM) byl vytvořen roku 1986 

Grangerem et al. ve Spojených státech amerických. V této hodnotící škále se zaměřuje 

především na oblast denních činností, dále na mobilitu, komunikaci a kognici. Vedle 

testu Barthelové je jednou z nejrozšířenějších hodnotících škál. (Lippertová-Grünerová

et al., 2005)
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2.3.2 Test Barthelové

Barthel Index (BI) je nejrozšířenější, mezinárodně uznávaný hodnotící test. 

Původně byl roku 1965 vytvořen Mahoneyovou a Barthelovou pro klienty s 

neuromuskulární a muskuloskeletární poruchou a posuzoval deset oblastí. Může být 

dosaženo maximálního počtu 100 bodů. To ovšem není indikátorem k tomu, že pacient 

může vést samostatný život, jelikož v tomto testu nejsou zohledněny oblasti denního 

života, jako je nakupování či vaření. 

Nyní je tento test zaměřen na osm oblastí denních činností, a to příjem potravy, 

přesun z vozíku na židli a zpět, osobní hygiena, toaleta, koupání, pohyb po rovině, 

schody (výstup i sestup), oblékání. (Lippertová-Grünerová et al., 2005)

Nejvíce rozšířeným testem na hodnocení soběstačnosti je Barthelové test 

základních všedních činností, neboli activity daily living (ADL). Tento test obsahuje 

deset činností: najedení, napití; oblékání; koupání; osobní hygiena; kontinence moči; 

kontinence stolice; použití WC; přesun lůžko – židle; chůze po rovině; chůze po 

schodech. Maximální počet získaných bodů je 100. (Staňková, 2004)

2.3.3 Modifikovaný test Barthelové

Modifikovaný test Barthelové byl vytvořen k posouzení schopnosti 

každodenních činností a vytvořil jej roku 1989 Shah et al. Maximální bodový zisk je 

100 bodů. V této modifikované formě jsou obsaženy stejné položky jako v BI, jen se 

změnou jejich pojmenování. (Lippertová-Grünerová et al., 2005)

2.3.4 Test instrumentálních všedních aktivit

Instrumental Activity Daily Living (IADL) slouží k hodnocení instrumentálních 

všedních činností, jako jsou: telefonování, transport, nakupování, vaření, domácí práce, 

práce kolem domu, užívání léků a finance. V těchto oblastech se zaměřuje na schopnost 

vykonávat činnosti samostatně, na míru pomoci druhé osoby a na schopnost žít 

v samostatné domácnosti a komunitě. Maximální bodové ohodnocení je 80 bodů, což 

značí nezávislost. (Staňková, 2004; Jarošová, 2007) 
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2.3.5 Katzův test každodenních činností

Katz Index of Activities of Daily Living vytvořil v roce 1963 Katz k hodnocení 

schopnosti v oblasti každodenních činností. Původně byl test určen pro pacienty se 

zlomeninou krčku femuru. Obsahuje šest základních činností a to jsou: koupání, 

oblékání, toaleta, přesun, kontinence a přijímání potravy. Hodnocení probíhá na stupnici 

do A až po G a Jiné, každá možnost je zvlášť přesně definována. Výhodou Katzova 

testu je jeho rychlé provedení, které trvá pouhých 5 minut. (Lippertová-Grünerová et 

al., 2005)

2.3.6 Frenchayský test aktivit

Frenchay Activities Index byl vytvořen roku 1983 v Frenchay Hospital 

v Bristolu Holbrookem a Skilbeckem. Tento test je doplňován k hodnocení 

každodenních aktivit a zaměřuje se na tzv. life style ve třech oblastech a to: vedení 

domácnosti, volný čas a pracovní zařazení společně se sociálními aktivitami. V těchto 

oblastech jsou také zahrnuty výlety, četba knih, nákupy, společenské kontakty. Test 

hodnotí situaci během předchozích 3 měsíců a během předchozích 6 měsíců. Vyplnění 

tohoto testu trvá 5 – 15 minut. Maximální bodové ohodnocení je 24 bodů, což znamená 

celkovou nezávislost. (Lippertová-Grünerová et al., 2005)

2.3.7 Test aktivit

Activity Index vznikl v roce 1982. Vytvořily jej E. Hamrinová a A. Wohlinová 

k posouzení pacientů po iktu. Je rozdělen do tří oblastí a to: mentální schopnosti, 

motorická aktivita, každodenní činnosti. V testu je možno dosáhnout maximálního 

bodového skóre 92 bodů. Časová dotace je 20 – 40 minut. (Lippertová-Grünerová et al., 

2005)

2.3.8 Status sebeobsluhy podle Kennyové

Kenny Self Care Status byl vytvořen v roce 1965 Shoeningem et al. Test hodnotí 

denní aktivity v šesti oblastech nezávisle na onemocnění. Tyto činnosti mohou být 

snadno přezkoumány v nemocničním prostředí. V testu může být dosaženo až 24 bodů. 

Časová dotace na vyplnění tohoto dotazníku je 5 – 10 minut. (Lippertová-Grünerová et 

al., 2005)
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2.3.9 Klasifikace funkčních úrovní sebepéče dle M. Gordonové

Slouží ke zhodnocení míry soběstačnosti nemocného. Hodnocení probíhá ve 

dvanácti základních oblastech (vnímání zdravotního stavu, výživa a metabolismus, 

vylučování, aktivita a cvičení, spánek a odpočinek, vnímání a poznávání, sebekoncepce, 

plnění rolí a mezilidské vztahy, sexualita a reprodukční schopnost, stres a zátěžové 

situace, víra a přesvědčení a jiné). 

Stupně klasifikace

„0 Nezávislý, soběstačný nemocný.

1 Potřebuje minimální pomoc, používá sám zařízení, sám zvládne 75 % činností.

2 Potřebuje menší pomoc, dohled, radu. Sám zvládne 50 % činností.

3 Potřebuje velkou pomoc (od druhé osoby nebo od přístroje), sám zvládne méně 

než 25 % činností.

4 Zcela závislý na pomoci druhých, potřebuje úplný dohled.

5 Absolutní deficit sebepéče, žádná aktivní účast. Potřebuje úplnou pomoc nebo je 

neschopen pomáhat.“(Trachtová et al., 2005, s. 21)  
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EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE

V úvodu empirické části jsou uvedeny základní cíle a pracovní hypotézy, jež se 

vztahují ke kvantitativnímu výzkumnému šetření. V další kapitole je charakterizována 

metodika vlastního šetření, zpracování dat a je zde popsána organizace vlastního šetření. 

Dále následuje stručná charakteristika výzkumného souboru respondentů. V tabelárních 

přehledech a v obrázcích (v grafech) jsou prezentovány výsledky primární analýzy 

zjištěných údajů.

3 Cíle a pracovní hypotézy

V souvislosti se zkoumanou problematikou uvedenou v úvodu této práce, sleduje 

tento kvantitativní průzkum následující cíle a pracovní hypotézy.

Cíl č. 1.: Zjistit, zda jsou vertebrogenní obtíže častější u žen nebo u mužů.

Hypotéza č. 1.: Předpokládám, že vertebrogenními poruchami budou více 

postiženy ženy než muži. 

Cíl č. 2.: Zjistit, ve kterém věkovém rozmezí se nejčastěji vyskytují vertebrogenní 

poruchy indikované k operaci bederní páteře.

Hypotéza č. 2.: Předpokládám, že nejvíce respondentů s vertebrogenními 

poruchami indikovanými k operaci bederní páteře bude ve věkovém rozmezí 35 až 55 

let, méně jich bude v mladších věkových kategoriích (méně než 34 let).

Cíl č. 3.: Zjistit, zda jsou pacienti dostatečně informováni o průběhu 

rekonvalescence. 

Hypotéza č. 3.: Předpokládám, že pacienti po operaci bederní páteře budou 

dostatečně informováni o průběhu rekonvalescence, ale nebudou si před operací 

dostatečně nacvičovat vstávání z lůžka, uléhání do lůžka.

Cíl č. 4.: Zjistit, ve které oblasti denních aktivit jsou pacienti nejvíce omezeni před 

a po operaci bederní páteře.

Hypotéza č. 4.: Předpokládám, že pacienti před i po operaci bederní páteře budou 

více omezeni ve vykonávání domácích prací než ve vykonávání osobní hygieny. 
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Cíl č. 5.: Zjistit, zda dochází u pacientů po operaci bederní páteře k úlevě od 

bolesti.

Hypotéza č. 5.: Předpokládám, že pacienti budou po operaci bederní páteře 

udávat menší intenzitu bolesti než pacienti před operací bederní páteře. 

4 Metodika vlastního šetření

K získání informací nezbytných pro zpracování praktické části bakalářské práce 

a k dosažení stanovených cílů byly sestaveny dva dotazníky vlastní konstrukce pro 

možnost porovnání aktivit denního života u pacientů před operací bederní páteře a po 

ní. Dotazníkové šetření probíhalo zcela anonymně. Zkušební verze těchto dotazníků 

byla konzultována s odborníky z praxe v oboru spondylochirurgie a následně byly 

předloženy respondentům na Spondylochirurgickém oddělení FN Motol. Po 

připomínkách respondentů byly dotazníky upraveny do finální podoby. Po kladném 

vyjádření náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol bylo rozdáno 80 dotazníků. 

(viz Příloha A).

Oba dotazníky jsou složeny z uzavřených i otevřených otázek. U některých 

otázek byla možnost výběru z více variant odpovědí. První dotazník, tedy dotazník pro 

pacienty před operací bederní páteře, obsahuje 18 položek. Je členěn do tří částí.

Vzorový dotazník je k dispozici v Příloze B.

První část je zaměřená na charakteristiku zkoumaného vzorku, demografické

údaje respondentů (pohlaví, věk – otázky č. 1, 2); dále jsou zde obsaženy položky na

momentální pracovní zařazení (otázka č. 3) a na zaměstnání, které pacienti buď 

vykonávají, nebo vykonávali (otázka č. 4). Následující otázka se zaměřuje na pozice, 

které pacientům způsobují největší obtíže (otázka č. 5). Další otázka zjišťuje, jak 

pacienti tráví svůj volný čas (otázka č. 6).

V druhé části jsou umístněny otázky vztahující se k bolesti. Otázka č. 7 zjišťuje 

intenzitu bolesti v případě jejího propuknutí. Členění intenzity bolesti bylo provedeno 

dle vizuální analogové škály (viz Příloha F). Dále se dotazník zaměřuje na to, zda 

pacientům bolest znemožňuje vykonávání volnočasové aktivity (otázka č. 8). Otázka č. 

9 zjišťuje, které činnosti jsou nejvíce omezeny. Následující otázka se zaměřuje na to, 

zda bolest pacienty probouzí během spánku (otázka č. 10) a co v případě propuknutí 

bolesti dělají, popř. co jim pomáhá od bolesti (otázka č. 11).
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Třetí část dotazníku se zaměřuje aktivity denního života. Uvedené položky byly 

vybrány z často používaných testů pro zjištění soběstačnosti pacienta, tj. z Testu 

základních denních aktivit dle Barthelové (viz Příloha D) a z Testu instrumentálních 

všedních aktivit (viz Příloha E). Sledovány jsou tyto oblasti denních činností:

vykonávání osobní hygieny, jako je hygiena rukou a dutiny ústní (otázka č. 12); celková 

očista těla (otázka č. 13); oblékání, včetně navléknutí ponožek (otázka č. 14); nákup 

potravin (otázka č. 15); přípravu pokrmů, tedy vaření (otázka č. 16); domácí práce, jako 

je lehký úklid, mytí podlahy či stlaní postele (otázka č. 17) a praní prádla (otázka č. 18).

Druhý dotazník, určený pro pacienty po operaci bederní páteře, obsahuje 24 

položek. Je členěn do čtyř částí. Vzorový dotazník je zařazen v Příloze C.

V první části dotazníku jsou zařazeny položky zjišťující demografické údaje, 

jako je pohlaví (otázka č. 1) a věk (otázka č. 2), momentální pracovní zařazení (otázka 

č. 3) a zaměstnání, které pacient vykonává, nebo vykonával (otázka č. 4).

Druhá část dotazníku obsahuje soubor otázek zabývajících se subjektivními 

pocity respondentů. Pacienti jsou vyzváni k zhodnocení pozitiv operace (otázka č. 6). Je 

zjišťován pocit úlevy od bolesti po operaci bederní páteře (otázka č. 6), intenzita bolesti 

v případě jejího propuknutí (otázka č. 7) a činnost, při které pacientům pohyb činí 

největší obtíže (otázka č. 8).

Třetí část dotazníku je orientována na aktivity denního života. Uvedené položky

byly sestaveny stejným způsobem jako v prvním dotazníku pro pacienty, tj. před 

operací bederní páteře. Tyto položky jsou totožné, jen s jiným číslováním. Dotazník 

sleduje míru samostatnosti pacientů v oblasti osobní hygieny (otázka č. 9); celkové 

očistě těla (otázka č. 10); oblékání, včetně navléknutí ponožek (otázka č. 11); nákupu 

potravin (otázka č. 12); přípravy pokrmů (otázka č. 13); zvládání domácích prací 

(otázka č. 14) a praní prádla (otázka č. 15).

Následují položky zaměřené na chůzi, které je po operaci bederní páteře 

umožněna pomocí berlí. Otázka č. 16 zjišťuje vzdálenost, kterou jsou pacienti schopni 

ujít o berlích, a otázka č. 17 sleduje schopnost pacientů samostatné chůze do schodů a 

ze schodů. 

Čtvrtá část se zabývá předoperační přípravou a edukací pacientů, zejména o

období následné rekonvalescence. Otázka č. 18 zkoumá, jestli si pacienti zajistili pomoc 

s domácností na pooperační období. Otázka č. 19 se zabývá informovaností pacientů o 

době rekonvalescence. Na ni navozuje otázka č. 20, která informace pacientům nejvíce 
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chyběla. Otázka č. 21 zachycuje, jestli pacienti vyhledávali informace o hospitalizaci na 

internetových stránkách. Dostatek informací před operací je pro pacienty klíčový, proto 

otázka č. 22 zjišťuje, od koho respondenti informace získávali. Otázka č. 23 sleduje, zda 

si pacienti před operací nacvičovali vstávání z lůžka a uléhání do lůžka. Poslední otázka 

(otázka č. 24) zkoumá, zda měli pacienti dostatek prostoru pro vlastní připomínky či 

dotazy.

Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány pomocí aplikace Microsoft 

Office Excel 2007, v níž byla vytvořena tabulka zachycující zjištěná data 

z dotazníkového šetření. Následně byly vytvořeny dílčí tabulky, které jsou použity 

v empirické části bakalářské práce (kap. 7 - Výsledky vlastního šetření). Pro grafické 

znázornění výsledků byly použity grafy typu výsečového diagramu a histogramu

četností. U každé otázky jsou uvedeny hodnoty absolutní i relativní četnosti. Absolutní 

četnost je vyjádřena celým číslem, relativní četnost je uvedena v procentech a 

zaokrouhlena na dvě desetinná čísla.

4.1 Organizace vlastního šetření

Dotazníkové šetření probíhalo anonymně. Během října roku 2013 byl proveden 

pilotní předvýzkum, poté byly dotazníky upraveny do konečné podoby. Samotný 

průzkum probíhal v období od listopadu roku 2013 do ledna roku 2014. 

Pacientům na Spondylochirurgickém oddělení jsem dotazníky předkládala 

osobně a v případě potřeby jsem asistovala při jejich vyplňování. Na 

Spondylochirurgické ambulanci byly dotazníky rozdávány za pomoci zdravotní sestry. 

Pacienti po operaci bederní páteře se na první kontrolu dostavovali po šesti týdnech od 

výkonu, a to každé úterý. Celkem bylo distribuováno 80 dotazníků, 40 na standardním 

oddělení a 40 na ambulanci. Návratnost dotazníků ze standardního oddělení byla 100%. 

V případě ambulance byla návratnost 97,50%, tj. vyplněno bylo 39 dotazníků a pouze 

jeden zůstal nevyplněn. 
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4.2 Charakteristika výzkumného vzorku

Dotazníkové šetření probíhalo u pacientů před a po operaci bederní páteře. Na 

Spondylochirurgickém oddělní FN Motol byly dotazníky předloženy pacientům před 

operací bederní páteře a na Spondylochirurgické ambulanci vyplnili dotazníky 

respondenti po operaci bederní páteře, kteří přišli na svou první kontrolu, tj. po šesti 

týdnech od provedení výkonu.

Pacientům před operací bederní páteře bylo rozdáno 40 dotazníků se 100 % 

návratností. Pacientům po operaci bylo také rozdáno 40 dotazníků, návratnost byla 

97,50 %, což znamená, že vyplněno bylo 39 dotazníků.  
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5 Výsledky vlastního šetření

V této kapitole jsou prezentovány výsledky průzkumného šetření. V podkapitole

7.1 jsou zveřejněny výsledky z dotazníkového šetření u pacientů před operací bederní 

páteře. Podkapitola 7.2 znázorňuje výsledky z průzkumu u pacientů po operaci bederní 

páteře.   

5.1 Vyhodnocení dotazníků pacientů před operací bederní páteře

Otázka č. 1 – Pohlaví

Obr. č. 1: Struktura respondentů před operací bederní páteře dle pohlaví

Obrázek č. 1 graficky znázorňuje zastoupení pacientů rozdělených dle pohlaví 

v celkovém souboru respondentů. Z tabulky je patrné, že z celkového množství 40 (100 

%) respondentů bylo 18 (45,00 %) žen a 22 (55,00 %) mužů.   
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0; 0,00%

Pohlaví
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Muž

Nevyplněno
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Otázka č. 2 – Věk

Obr. č. 2: Struktura respondentů před operací bederní páteře dle věku

Obrázek č. 2 prezentuje věkové zastoupení respondentů v celkovém souboru 

respondentů. Pacienti měli na výběr ze čtyř věkových skupin. Z obrázku vyplývá, že 

nejčetnější zastoupení je ve věkové skupině 35 – 55 let a to 16 respondentů, což činí

40,00 %. Druhou nejpočetnější skupinou byli pacienti ve věkovém rozmezí 56 – 65 let, 

a to 12 respondentů (30,00 %). Respondentů starších 65 let bylo 9 (22,50 %) a jen 3 

respondenti byli mladší než 34 let (7,50 %).

Otázka č. 3: Pracovní zařazení

Otázka č. 3 byla pro respondenty koncipována tak, že pacienti měli na výběr 

z více možností: zaměstnaná/ný, starobní důchodce/ důchodkyně, nezaměstnaná/ný, 

v pracovní neschopnosti, v invalidním důchodu a jiné. Ke každé možnosti byla 

vytvořena dílčí tabulka, která uvádí četnost vyplnění jednotlivých variant odpovědí.

Tab. 1a: Zaměstnaný/ná před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 13 32,50%

Nezvoleno 27 67,50%

Celkem 40 100,00%

Z tabulky č. 1a vyplývá, že 13 respondentů bylo zaměstnaných. 

3; 7,50%

16; 40,00%

12; 30,00%

9; 22,50%

0; 0,00%

Věk

méně než 34 let
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Tab. 1b: Starobní důchodce/ důchodkyně před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 11 27,50%

Nezvoleno 29 72,50%

Celkem 40 100,00%

Tabulka č. 1b uvádí, že 11 respondentů bylo ve starobním důchodu.

Tab. 1c: Nezaměstnaná/ný před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 2 5,00%

Nezvoleno 38 95,00%

Celkem 40 100,00%

Jak je patrné z tabulky č. 1c pouze 2 respondenti byly nezaměstnaní.

Tab. 1d: V pracovní neschopnosti před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 6 15,00%

Nezvoleno 34 85,00%

Celkem 40 100,00%

V pracovní neschopnosti bylo 6 respondentů, jak dokládá tabulka č. 1d.

Tab. 1e: V invalidním důchodu před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 16 40,00%

Nezvoleno 24 60,00%

Celkem 40 100,00%

Dle tabulky č. 1e bylo 16 respondentů v invalidním důchodu.
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Tab. 1f: Jiné… před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 0 0,00%

Nezvoleno 40 100,00%

Celkem 40 100,00%

Tabulka č. 1f uvádí, že žádný respondent neuvedl tuto možnost, tedy 0.

Otázku č. 3 „Pracovní zařazení“ zodpovědělo 100,00 % respondentů (40). Díky 

dílčím tabulkám 1a – 1f lze určit, jaké pracovní zařazení bylo ve skupině pacientů před 

operací bederní páteře nejčetnější. 16 respondentů, tedy 40,00 % se nacházelo 

v invalidním důchodu. 32,50 % (13) respondentů bylo zaměstnaných. 27,50 % (11) 

respondentů bylo starobních důchodců či důchodkyní. 15,00 % (6) respondentů bylo 

v pracovní neschopnosti a pouze 5,00 % (2) respondenti byli v době průzkumu 

nezaměstnaní. 

Otázka č. 4 – Jaké zaměstnání vykonáváte, nebo jste vykonávali?

Tato otázka byla konstruována jako otevřená. Pacienti zde vpisovali své 

odpovědi.

Tab. 2: Znázornění četnosti odpovědí na otázku č. 4 v dotazníku před operací 

bederní páteře

Proměnná n %

Vyplněno 40 100,00%

Nevyplněno 0 0,00%

Celkem 40 100,00%

Tabulka č. 2 znázorňuje četnost odpovědí na otevřenou otázku č. 4. Na tuto 

otázku odpovědělo 100,00 %. Pět respondentů bylo profesionálními řidiči. Po třech 

odpovědích získala povolání sekretářka, vedoucí provozu, stavební inženýr, zdravotní 

sestra a ošetřovatelka. Po dvou odpovědích získali manuální pracovní činnosti jako je 

povolání zedník, automechanik či zámečník. 

Otázka č. 5: Která pozice Vám činí největší obtíže?

U této otázky bylo na výběr z pěti možností, a to chůze, stoj, sed, dřep a jiné. 

Pacienti měli možnost označit i více odpovědí. Dále jsou uvedeny dílčí tabulky, které 

označují četnost vyplnění těchto možností.
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Tab. 3a: Chůze před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 29 72,50%

Nezvoleno 11 27,50%

Celkem 40 100,00%

Z tabulky č. 3a je patrné že 29 respondentů mělo největší obtíže s chůzí.

Tab. 3b: Stoj před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 20 50,00%

Nezvoleno 20 50,00%

Celkem 40 100,00%

Z tabulky č. 3b vyplývá, že polovina respondentů, tedy 20 pacientů, měla největší obtíže 

se stojem.

Tab. 3c: Sed před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 19 47,50%

Nezvoleno 21 52,50%

Celkem 40 100,00%

Tabulka č. 3c uvádí, že 19 respondentů mělo největší obtíže se sedem.

Tab. 3d: Dřep před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 13 32,50%

Nezvoleno 27 67,50%

Celkem 40 100,00%

Dle tabulky č. 3d je patrné, že 13 pacientů mělo největší obtíže s dřepem.
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Tab. 3e: Jiné… před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 14 35,00%

Nezvoleno 26 65,00%

Celkem 40 100,00%

Jak je uvedeno v tabulce č. 3e, 14 respondentů uvedlo, že jim největší obtíže činila jiné 

pozice, než byla uvedena na výběr. Respondenti zde vpisovali své odpovědi. Mezi 

nejčastějšími možnostmi byl uveden leh na zádech, a to šesti respondenty. Dva

respondenti uvedli předklon či ohýbání. Dále pacientům činil problém nástup do 

automobilu a výstup z něj. 

Otázku č. 5 „Která pozice Vám činí největší obtíže?“ zodpovědělo všech 40 

respondentů (100 %). Z dílčích tabulek č. 3a – 3e lze usuzovat, které pozice činí 

pacientům před operací bederní páteře největší obtíže. Nejčetnější odpovědí byla chůze, 

uvedlo ji 29 respondentů (72,50 %). Polovina ze všech respondentů (20 osob; 50,00%)

označila stoj. Sed činil obtíže 19 (47,50 %) pacientů. Dále, dle četnosti, následovala 

možnost Jiné…, kterou označilo 14 (35,00 %) respondentů. 32,50 % respondentů (13) 

činil obtíže dřep.

Otázka č. 6: Jak trávíte svůj volný čas?

U této otázky bylo na výběr z pěti možností: četba a sledování TV, sport a 

turistika, relaxace a odpočinek, ruční práce a práce na zahrádce, jiné… Pacienti mohli 

zvolit i více odpovědí. Dále jsou uvedeny dílčí tabulky ke každé možnosti.

Tab. 4a: Četba a sledování TV před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 25 62,50%

Nezvoleno 15 37,50%

Celkem 40 100,00%

Tabulka č. 4a dokumentuje, že četbou a sledováním televize tráví svůj čas 25 

respondentů (62,50 %).



Bakalářská práce Vliv vertebrogenních poruch na aktivity denního života

72

Tab. 4b: Sport a turistika před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 15 37,50%

Nezvoleno 25 62,50%

Celkem 40 100,00%

Tabulka č. 4b znázorňuje, že aktivně, sportem a turistikou, tráví svůj čas 15 

respondentů, tedy 37,50 %.

Tab. 4c: Relaxace a odpočinek před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 13 32,50%

Nezvoleno 27 67,50%

Celkem 40 100,00%

Tabulka č. 4c uvádí, že 13 respondentů, tedy 32,50 %, tráví svůj volný čas relaxací a 

odpočinkem.

Tab. 4d: Ruční práce a práce na zahrádce před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 14 35,00%

Nezvoleno 26 65,00%

Celkem 40 100,00%

Tabulka č. 4d znázorňuje, že 14 respondentů (35,00%), tráví svůj volný čas ručními 

pracemi či prací na zahrádce.

Tab. 4e: Jiné… před operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 6 15,00%

Nezvoleno 34 85,00%

Celkem 40 100,00%

Tabulka č. 4e uvádí, že 6 respondentů (15,00 %), tráví svůj čas jinak, než byly uvedené 

možnosti. Pacienti zde mohli volně vpisovat své odpovědi. Nejčetnějšími odpověďmi 
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byly procházky a různé druhy práce (práce na počítači, v domácnosti či řízení 

motorového vozidla).

Otázku č. 6 „Jak trávíte svůj volný čas“ zodpověděli všichni respondenti (100,00 

%). Z dílčích tabulek č. 4a – 4e je patrné, že pacienti tráví svůj volný čas převážně 

pasivně – 25 respondentů (62,50 %) četba a sledování TV, 13 respondentů (32,50 %) 

relaxace a odpočinek. Aktivním způsobem tráví svůj volný čas 15 respondentů (37,50 

%) a to sportem či turistikou. Ruční práce či práci na zahrádce vykonává 14 

respondentů (35,00 %). Jinak svůj volný čas tráví 15,00 % respondentů (6). Většinou se 

jedná o činnosti spojené s vykonáváním pracovních povinností či povinnostmi

v domácnosti.

Otázka č. 7 – Jaké intenzity dosahuje Vaše bolest v případě jejího propuknutí? 

Pacienti svou bolest hodnotili na číselné škále od 0 do 5, kdy 0 je žádná bolest a 

5 je bolest nesnesitelná.

Obr. č. 3: Intenzita bolesti před operací bederní páteře

Ze sloupcového diagramu č. 3 vyplývá, že 17 respondentů (42,50 %) ohodnotilo 

intenzitu bolesti před operací bederní páteře číslem 5 jako bolest nesnesitelnou. 14 

respondentů (35,00 %) ohodnotilo pociťovanou bolest číslem 3. Hodnota bolesti číslo 4 
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byla zvolena devíti respondenty (22,50 %). Intenzity bolesti menší než číslo 3 neuvedl 

žádný z respondentů (0,00 %).

Otázka č. 8 – Znemožňuje Vám bolest vykonávání Vaší volnočasové aktivity?

Jedná se o dichotonickou otázku. Bylo na výběr ze dvou možností, ano a ne.

Tab. 5: Znemožňuje Vám bolest vykonávání Vaší volnočasové aktivity? – před 
operací bederní páteře

Proměnná n %

Ano 38 95,00%
Ne 2 5,00%

Nevyplněno 0 0,00%

Celkem 40 100,00%

Dle tabulky č. 5 je patrné, že 95,00 % respondentů znemožňuje bolest vykonávání 

volnočasové aktivity.

Otázka č. 9 – Jakou činnost nemůžete vůbec vykonávat?

Jedná se o otevřenou otázku.

Tab. 6: Jakou činnosti nemůžete vůbec vykonávat? – před operací bederní páteře

Proměnná n %

Vyplněno 37 92,50%

Nevyplněno 3 7,50%

Celkem 40 100,00%

Tabulka č. 6 znázorňuje, že 37 respondentů (92,50 %) tuto otevřenou otázku 

vyplnilo. Pouze 3 respondenti (7,50 %) neodpověděli. 

Nejčastější odpověď byla turistika a dlouhodobá chůze, a to v 10 odpovědích. 

Pacienti často vypovídali, že nemohou vykonávat prakticky žádnou činnost mimo 

sezení (5 odpovědí). Dále pacienti uváděli, že nemohou aktivně sportovat, lyžovat, 

jezdit na kole, běhat. Bolest je omezovala také při vykonávání běžných denních činností 

jako je luxování, vytírání podlahy či práce na zahrádce.
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Otázka č. 10 – Probouzejí Vás bolesti v noci během spánku?

Otázka č. 10 byla dichotonická. Pacienti měli na výběr z odpovědí ano a ne.

Tab. 7: Probouzejí Vás bolesti v noci během spánku? – před operací bederní 

páteře

Proměnná n %

Ano 29 72,50%

Ne 11 27,50%

Nevyplněno 0 0,00%

Celkem 40 100,00%

Z tabulky č. 7 vyplývá, že 72,50 % (29) respondentů probouzí bolesti v noci 

během spánku. 27,50 % (11) respondentů v noci bolest neprobouzí.

Otázka č. 11 – Co Vám pomáhá v případě bolesti?

Jedná se o otevřenou otázku s možností volné odpovědi. 

Tab. 8: Co Vám pomáhá v případě bolesti? – před operací bederní páteře

Proměnná n %

Vyplněno 40 100,00%

Nevyplněno 0 0,00%

Celkem 40 100,00%

Dle tabulky č. 8 tuto otázku vyplnili všichni respondenti. Nejčastěji respondenti 

uváděli úlevovou polohu, polohu vleže, a to jak na zádech, tak na boku. Z otázky č. 11 

vyplývá, že pacienti ke zmírnění bolestí užívají analgetika. Mezi další metody k ulevení 

od bolesti patří chůze.

Otázky č. 12 až 18 jsou zaměřeny na vykonávání aktivit denního života. 

Všechny jsou sestrojeny dle strukturovaných dotazníků (ADL, IADL) a byly upraveny 

pro účely této bakalářské práce a pro lepší srozumitelnost jednotlivých položek.

Otázka č. 12 – Vykonávání osobní hygieny (hygiena dutiny ústní, hygiena rukou…) 

jste schopni provést:

U otázky č. 12 měli pacienti na výběr ze tří možností odpovědí: samostatně, s dopomocí 

či neprovedete. 
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Obr. č. 4: Osobní hygiena před operací bederní páteře

Osobní hygienu, tedy hygienu dutiny ústní a hygienu rukou, byli pacienti před 

operací bederní páteře schopni vykonat samostatně ve 100,00% (40) respondentů.

Otázka č. 13 – Celkovou očistu těla (koupel, sprcha) provedete:

Bylo na výběr ze tří možností: samostatně, s dopomocí či neprovedete.

Obr. č. 5: Celková očista těla před operací bederní páteře

Na otázku č. 13 odpovědělo 100,00 % respondentů. Z obrázku č. 5 vyplývá, že 

33 (82,50 %) respondentů provádělo celkovou očistu těla samostatně. 6 (15,00 %) 

respondentů tuto činnost vykonávalo s dopomocí druhé osoby a 1 (2,50 %) respondent 

40; 100,00%

0; 0,00% 0; 0,00% 0; 0,00%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

samostatně s dopomocí neprovedete nevyplněno

p
oč

et
 r

es
p

on
d

en
tů

Osobní hygiena před operací

Osobní hygiena

33; 82,50%

6; 15,00%

1; 2,50% 0; 0,00%
0

5

10

15

20

25

30

35

samostatně s dopomocí neprovedete nevyplněno

p
oč

et
 r

es
p

on
d

en
tů

Celková očista těla před operací

Celková očista těla



Bakalářská práce Vliv vertebrogenních poruch na aktivity denního života

77

nebyl schopen provést celkovou očistu těla samostatně ani s dopomocí. Tuto činnost 

zajišťoval někdo jiný.

Otázka č. 14 – Oblékání, včetně navléknutí ponožek, provedete:

Obr. č. 6: Oblékání před operací bederní páteře

Otázku č. 14 zodpovědělo 100,00 % respondentů. Z obrázku č. 6 je patrné, že 

57,50 % (23) respondentů je schopných se samostatně obléct i s navléknutím ponožek. 

Ale již 40,00 % (16) respondentům tato činnost činní obtíže a vykonávají ji s dopomocí 

druhé osoby. Jeden respondent (2,50 %) nebyl schopen tuto činnost provést, prováděl ji 

za něj někdo jiný.
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Otázka č. 15 – Nákup potravin si zajistíte:

Obr. č. 7: Nákup potravin před operací bederní páteře

Otázku č. 15 vyplnilo 100,00 % respondentů. Z obrázku č. 7 je patrné, že nákup 

potravin pacientům před operací bederní páteře činí obtíže. Z celkového počtu 40 

(100,00 %) respondentů, si 15 (37,50 %) respondentů si nákup potravin zajišťuje 

samostatně. 35 % respondentů (14 osob) nakupuje v doprovodu další osoby, která jim 

pomáhá s odnesením nákupu domů. 11 (27,50 %) respondentů tuto činnosti nevykonává 

a nákup potravin jim zajišťuje někdo jiný.
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Otázka č. 16 – Přípravu pokrmů, vaření, provedete:

Obr. č. 8: Příprava pokrmů, vaření před operací bederní páteře

Otázku č. 16 zodpovědělo 100,00 % respondentů. Obrázek č. 8 znázorňuje, že 

19 (47,50 %) respondentů si připravuje pokrmy samostatně. 15 (37,50 %) respondentů 

připravuje pokrmy s dopomocí druhé osoby, nebo si stravu ohřejí. 6 (15,00 %) 

respondentů neprovádí přípravu pokrmů.

Otázka č. 17 – Domácí práce (lehký úklid, mytí podlahy, stlaní postele) jste 

schopen/na vykonat:

Obr. č. 9: Vykonávání domácích prací před operací bederní páteře
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Otázku č. 17 vyplnilo 100,00 % respondentů. Obrázek č. 9 udává, že vykonávání 

domácích prací zvládá samostatně jen 14 (35,00 %) respondentů. 19 (47,50 %) 

respondentů tyto činnosti vykonávají s dopomocí druhé osoby nebo jen částečně. 7 

(17,50 %) respondentů tyto činnosti vůbec nevykonává.

Otázka č. 18 – Zvládáte praní prádla, včetně pověšení a žehlení?

Obr. č. 10: Praní prádla, včetně pověšení a žehlení před operací bederní páteře

Otázku č. 18 zodpovědělo 100,00 % respondentů. Z obrázku č. 10 je patrné, že 

praní prádla, včetně pověšení a žehlení dělá pacientům před operací bederní páteře 

velké obtíže. Pacientů, kteří uvedli, že tuto činnost vykonávají samostatně, bylo 11 

(27,50 %) respondentů. Dodávali, že tuto činnost vykonávají postupně a v menším 

množství. Žehlení prádla provádí i více hodin. Částečně je o očistu prádla schopno se 

postarat 18 respondentů (45 %) – naplní automatickou pračku, dají do ní prací prášek a 

spustí ji, ovšem vyprané prádlo musí vybrat a pověsit druhá osoba. 11 respondentů 

(27,50 %) tuto činnost neprovede, prádlo jim pere někdo jiný.
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5.2 Vyhodnocení dotazníků pacientů po operaci bederní páteře

Otázka č. 1 – Pohlaví

Obr. č. 11: Struktura respondentů po operaci bederní páteře dle pohlaví

Obrázek č. 11 prezentuje zastoupení pacientů po operaci bederní páteře 

rozdělených dle pohlaví v celkovém souboru respondentů. Dotazníkového šetření se 

zúčastnilo 21 (53,85 %) žen a 18 (46,15 %) mužů.

Otázka č. 2 – Věk

Obr. č. 12: Struktura respondentů po operaci bederní páteře dle věku
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Obrázek č. 12 graficky znázorňuje věkové zastoupení respondentů po operaci 

bederní páteře v celkovém souboru respondentů. Pacienti byli rozděleni do čtyř 

věkových skupin. Z obrázku vyplývá, že nejčetnější zastoupení je ve věkové skupině 35 

– 55 let a to 24 respondentů, což je 61,54 %. Druhou nejčastější skupinou byli lidě ve 

věkovém rozmezí 56 – 65 let, a to 10 respondentů, z procentuálního zastoupení je to 

25,64 %. Respondentů starších 65 let bylo 5, tj. 12, 82 %. Do věkové skupiny méně než 

34 let nespadal žádný respondent, 0,00%.

Otázka č. 3 – Pracovní zařazení

Otázka č. 3 byla pro respondenty koncipována tak, že pacienti měli na výběr ze 

šesti možností, a to zaměstnaná/ný, starobní důchodce/ důchodkyně, nezaměstnaná/ný, 

v pracovní neschopnosti, v invalidním důchodu a jiné. Měli možnost zvolit i více 

odpovědí. Ke každé možnosti byla vytvořena tabulka, která uvádí četnost výskytu 

těchto odpovědí ve skupině respondentů.  

Tab. 9a: Zaměstnaná/ný po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 17 43,59%

Nezvoleno 22 56,41%

Celkem 39 100,00%

Tabulka č. 9a uvádí, že 17 respondentů je zaměstnaných.

Tab. 9b: Starobní důchodce/ důchodkyně po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 9 23,08%

Nezvoleno 30 76,92%

Celkem 39 100,00%

Z tabulky č. 9b vyplývá, že 9 respondentů je ve starobním důchodu.

Tab. 9c: Nezaměstnaná/ný po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 3 7,69%

Nezvoleno 36 92,31%

Celkem 39 100,00%

3 respondenti byli po operaci bederní páteře v době průzkumného šetření nezaměstnaní.
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Tab. 9d: V pracovní neschopnosti po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 10 25,64%

Nezvoleno 29 74,36%

Celkem 39 100,00%

10 respondentů se v době průzkumu nacházelo v pracovní neschopnosti.

Tab. 9e: V invalidním důchodu po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 8 20,51%

Nezvoleno 31 79,49%

Celkem 39 100,00%

Z tabulky 9e vyplývá, že 8 respondentů bylo v invalidním důchodu, ať už částečném 

nebo úplném.

Tab. 9f: Jiné… po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 0 0,00%

Nezvoleno 39 100,00%

Celkem 39 100,00%

Tuto možnost nezvolil žádný respondent.

Z dílčích tabulek č. 9a – 9f vyplývá, že nejvíce respondentů je zaměstnaných 

43,59 % (17), dále 10 respondentů (25,64 %) je v pracovní neschopnosti. 9 pacientů 

(23,08 %) bylo starobních důchodů/ důchodkyní, 8 (20,51 %) pacientů se nacházelo 

v invalidním důchodu, jak částečném nebo úplném. Pouze 3 (7,69 %) respondenti byli 

nezaměstnaní. Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti.
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Otázka č. 4 – Jaké zaměstnání vykonáváte, nebo jste vykonávali?

Tab. 10: Jaké zaměstnání vykonáváte, nebo jste vykonávali? – po operaci bederní 

páteře

Proměnná n %

Vyplněno 38 97,44%

Nevyplněno 1 2,56%

Celkem 39 100,00%

Otázka č. 4 byla koncipována jako otevřená otázka. Z tabulky č. 10 vyplývá, že 

na tuto otázku odpovědělo 97,44 % (38) respondentů. Mezi nejčastěji se vyskytujícími 

odpověďmi byla tato povolání: zdravotní sestra (5 respondentů); strážný/ná, účetní a 

vedoucí prodejny (3 respondenti); dále řidič, servírka, prodavačka, manager a 

autotechnik.

Otázka č. 5 – V čem vnímáte největší pozitiva operace?

Tab. 11: V čem vnímáte největší pozitiva operace? – po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Vyplněno 30 76,92%

Nevyplněno 9 23,08%

Celkem 39 100,00%

Otázka č. 5 je otevřená otázka. Tabulka č. 11 dokazuje, že 76,92 % (30) 

respondentů na tuto otázku odpovědělo. 23,08 % (9) ji nevyplnilo. Nejčastěji se 

vyskytujícími odpověďmi bylo snížení či vymizení bolesti po operaci bederní páteře, a 

to u 13 respondentů. Čtyři respondenti uvedli ústup obtíží. Tři respondenti uvádějí 

zlepšení chůze a pět respondentů uvedlo, že je zatím brzo na hodnocení, a tudíž 

nemohou posoudit. 2 respondenti zhodnotili, že jim operace nepřinesla žádná pozitiva. 
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Otázka č. 6 – Pociťujete po operaci bederní páteře úlevu od bolesti?

Jedná se o uzavřenou dichotonickou  otázku. Pacienti vybírali z možností ano a 

ne.

Tab. 12: Úleva od bolesti po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 34 87,18%

Ne 5 12,82%

Nevyplněno 0 0,00%

Celkem 39 100,00%

Z tabulky č. 12 lze určit, že 87,18 % (34) respondentům přinesla operace úlevu 

od bolesti. 12,82 % (5) respondentů uvedlo, že nepociťují úlevu od bolesti.

Otázka č. 7 – Jaká je intenzita Vaší bolesti po operaci bederní páteře?

U otázky č. 7 pacienti určovali intenzitu své bolesti na vizuální analogové škále 

bolesti od 0 do 5, přičemž 0 je žádná bolest a 5 je bolest nesnesitelná.

Obr. č. 13: Intenzita bolesti po operaci bederní páteře

Z obrázku č. 13 je patrné, že 10,26 % (4) respondentů označilo intenzitu své 

bolesti číslem 0, tedy žádná bolest. 20,51 % (8) respondentů ohodnotilo intenzitu své 

bolesti číslem 1, kterou můžeme označit jako bolest slabá. Nejpočetnější skupina 
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respondentů, 41,03 % (16), ohodnotila intenzitu své bolesti číslem 2, tedy mírná bolest. 

20,51 % (8) respondentů označilo intenzitu své bolesti číslem 3, tedy středně silná 

bolest. Pouze 7,69 % (3) respondentů by ohodnotilo intenzitu své bolesti číslem 4, tedy

jako silnou bolest. Žádný z respondentů neoznačil bolest jako nesnesitelnou, tj. číslem 

5.

   

Otázka č. 8 – Jaký pohyb Vám nyní činí největší obtíže?

U této otázky bylo na výběr z pěti možností, a to chůze o berlích, stoj, uléhání do 

lůžka, dřep a jiné. Pacienti měli možnost označit i více odpovědí. Dále jsou uvedeny 

dílčí tabulky, které označují četnost vyplnění těchto možností.

Tab. 13a: Chůze o berlích po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 3 7,69%

Nezvoleno 36 92,31%

Celkem 39 100,00%

Z tabulky č. 13a vyplývá, že 92,31 % (36) respondentů nemá problémy s chůzí o 

berlích. Pouze 7,69 % (3) respondenti uvádí největší obtíže s chůzí o berlích.

Tab. 13b: Stoj po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 10 25,64%

Nezvoleno 29 74,36%

Celkem 39 100,00%

Z tabulky č. 13b je patrné, že 74, 36 % (29) respondentů nemá problémy se stojem. 

25,64 % (10) respondentům činí stoj největší obtíže.

Tab. 13c: Uléhání do lůžka po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 5 12,82%

Nezvoleno 34 87,18%

Celkem 39 100,00%
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Uléhání do lůžka v 87,18 % (34) nečiní pacientům obtíže. Pouze 12,82 % (5) 

respondentů uvedlo, že tato činnost je pro ně nejvíce problematická.

Tab. 13d: Dřep po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 16 41,03%

Nezvoleno 23 58,97%

Celkem 39 100,00%

T tabulky č. 13d je patrné, že 41,03 % (16) respondentům činí největší obtíže dřep. 

58,97 % (23) neuvedlo obtíže s prováděním dřepu.

Tab. 13e: Jiné… po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Ano 17 43,59%

Nezvoleno 22 56,41%

Celkem 39 100,00%

Možnost Jiné… zvolilo 43,59 % (17) respondentů. Respondenti, zde vpisovali své 

odpovědi. Nejčetnějšími odpověďmi byly pohyby předklon a vstávání z lůžka, které

pacientům po operaci bederní páteře činili největší obtíže

Z otázky č. 8 „Jaký pohyb Vám činí největší obtíže“ lze určit, že pacienti po 

operaci bederní páteře mají největší obtíže se vstáváním z lůžka, s předklonem a 

s dřepem. Stoj, uléhání do lůžka a chůze o berlích jim nečiní velké obtíže. Na tuto 

otázku odpověděli všichni respondenti.

Otázky č. 9 až 17 jsou zaměřeny na vykonávání aktivit denního života. Všechny 

jsou vytvořeny dle strukturovaných dotazníků (ADL a IADL) a byly upraveny pro účely 

této bakalářské práce a pro lepší srozumitelnost jednotlivých položek.

Otázka č. 9 – Vykonávání osobní hygieny (hygiena ústní dutiny, hygiena rukou…) 

jste schopni provést:

U této otázky měli pacienti na výběr ze tří možností. Provedete samostatně, 

s dopomocí druhé osoby a neprovedete.
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Obr. č. 14: Vykonávání osobní hygieny po operaci bederní páteře

Na otázku č. 8 odpovědělo 100,00 % respondentů. Z obrázku č. 14 vyplývá, že 

pacienti po operaci bederní páteře jsou schopni v 89,74 % (35) provést osobní hygienu, 

tedy hygienu dutiny ústní a rukou, samostatně. Pouze 10,26 % (4) respondentů provádí 

tuto činnost s dopomocí druhé osoby. 

   

Otázka č. 10 – Celkovou očistu těla (koupel, sprcha) provedete: 

Respondenti měli na výběr ze tří možností: provedete samostatně, s dopomocí 

druhé osoby, neprovedete. 

Obr. č. 15: Celková očista těla po operaci bederní páteře
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Otázku č. 10 zodpovědělo 100,00 % respondentů. Z obrázku č. 15 je patrné, že 

pacienti jsou v 64,10 % (25) schopni vykonat celkovou očistu těla samostatně. 33,33 % 

(13) respondentů celkovou očistu těla provádí s dopomocí druhé osoby. Jen jeden 

respondent 2,56 % neprovede celkovou očistu tělu. Za něj ji vykonává někdo jiný.

Otázka č. 11 – Oblékání, včetně navléknutí ponožek, provedete:

Respondenti měli na výběr ze tří možností: provedete samostatně, s dopomocí 

druhé osoby či neprovedete.

Obr. č. 16: Oblékání po operaci bederní páteře

Otázka č. 11 vyplnilo 100,00 % respondentů. Obrázek č. 16 znázorňuje, zda jsou 

pacienti schopni se samostatně obléci. 66,67 % (26) respondentů provádí oblékání, 

včetně navléknutí ponožek zcela samostatně. 33,33 % (13) respondentů provádí tuto 

činnost s dopomocí jiné osoby. Žádný z respondentů nezvolil možnost „neprovedete“.

Otázka č. 12 – Nákup potravin si zajistíte:

U otázky č. 12 měli pacienti na výběr ze tří možností: samostatně, s doprovodem 

druhé osoby či nákup zajišťuje někdo jiný.
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Obr. č. 17: Nákup potravin po operaci bederní páteře

Otázku č. 12 zodpovědělo 100,00 % respondentů. Obrázek č. 17 zobrazuje 

schopnost samostatně si nakoupit. Nejpočetnější skupina 48,72 % (19) respondentů 

neprovádí nakupování potravin. Nákup jim tedy zajišťuje někdo jiný. 30,77 % (12) 

respondentů tuto činnost provádí v doprovodu druhé osoby. Jedná se především o 

pomoc s odnesením nákupu. Pouze 20,51 % (8) respondentů vykonává nákup potravin 

samostatně. 

Otázka č. 13 – Přípravu pokrmů, vaření, provedete:

U této otázky měli pacienti na výběr ze tří možností: samostatně; s dopomocí 

druhé osoby, či jídlo ohřejete a neprovedete.
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Obr. č. 18: Příprava pokrmů po operaci bederní páteře

Na otázku č. 13 odpovědělo 100,00 % respondentů. Z obrázku č. 18 vyplývá, že 

samostatně si stravu připravuje 28,21 % (11) respondentů. S dopomocí druhé osoby tuto 

činnost vykonává 38,46 % (15) respondentů. 33,33 % (13) respondentů si stravu 

nepřipravuje, zajišťuje ji někdo jiný.

Otázka č. 14 – Domácí práce (lehký úklid, mytí podlahy, stlaní postele) jste 

schopen/na vykonat:

Pacienti měli na výběr ze tří možností, a to samostatně, částečně nebo 

s dopomocí a neprovedete.

Obr. č. 19: Domácí práce po operaci bederní páteře
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Otázku č. 14 vyplnilo 100,00 % respondentů. Z obrázku č. 19 vyplývá, že 15,38 

% (6) respondentů vykonává samostatně domácí práce. S dopomocí nebo částečně tuto 

činnost vykonává 43,59 % (17) respondentů. Po operaci tuto činnost neprovádělo 41,03 

% (16) respondentů.

Otázka č. 15 – Zvládáte praní prádla, včetně pověšení a žehlení?

Respondenti měli na výběr ze tří možností: samostatně; částečně, např.: naplnit 

pračku, dát prací prášek, spustit pračku, prádlo ovšem vybírá někdo jiný; neprovedete, 

pere Vám někdo jiný. 

Obr. č. 20: Praní prádla po operaci bederní páteře

Na otázku č. 15 odpovědělo 100,00 % respondentů. Obrázek č. 20 vypovídá o 

tom, že pouze 20,51 % (8) respondentů zvládá praní prádla zcela samostatně. Částečně 

tuto činnost vykonává 33,33 % (13) respondentů. 46,15 % (18) respondentů tuto činnost 

vůbec neprovádí, prádlo jim pere někdo jiný. 

Otázka č. 16 – Jakou vzdálenost jste schopni ujít o berlích?

U otázky č. 16 měli respondenti na výběr ze tří možností: nad 50 metrů 

(nemocniční chodba na Spondylochirurgickém oddělení FN Motol); 25 metrů (polovina 

nemocniční chodby), do 10 metrů (cesta do koupelny).
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Tab. 14: Chůze o berlích po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Nad 50 metrů 31 79,49%

25 metrů 4 10,26%

Do 10 metrů 4 10,26%

Nevyplněno 0 0,00%

Celkem 39 100,00%

Z tabulky č. 14 vyplývá, že 79,49 % (31) respondentů je schopných ujít o berlích 

více než 50 metrů. 10,26 % (4) respondentů je schopných ujít 25 metrů. Stejný počet 

respondentů (4, 10,26 %) ujde pouze do 10 metrů.

Otázka č. 17 – Chůzi do schodů a ze schodů provádíte:

Na otázku č. 17 měli respondenti na výběr ze tří možností, a to: samostatně bez 

pomoci, s dopomocí a neprovedete.

Tab. 15: Chůze do schodů a ze schodů po operaci bederní páteře

Proměnná n %

Samostatně 30 76,92%

S dopomocí 7 17,95%

Neprovedete 2 5,13%

Nevyplněno 0 0,00%

Celkem 39 100,00%

Z výsledků uvedených v tabulce č. 15 vyplývá, že 76,92 % (30) respondentů 

zvládá chůzi do schodů i ze schodů samostatně bez problémů. 17,95 % (7) respondentů 

vykonává tuto činnost s dopomocí druhé osoby. Pouhých 5,13 % (2) respondentů tuto 

činnost není schopno vykonat. 

Otázka č. 18 – Měli jste předem zajištěnou pomoc po dobu rekonvalescence 

v domácím prostředí?

Otázka č. 18 byla zaměřena na zajištění pomoci s denními aktivitami po dobu 

rekonvalescence v domácím prostředí (vaření, péče o domácnost, dopomoc 

s hygienickou péčí…). Respondenti měli na výběr ze tří možností, tedy neměl/a jsem 

zajištěnou pomoc; ano, měl/a, pomoc zajišťoval rodinný příslušník či známý; ano měl/a 

jsem zajištěnou odbornou pomoc.
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Tab. 16: Zajištění pomoci po dobu rekonvalescence v domácím prostředí

Proměnná n %

Neměl/a jsem 3 7,69%
Ano, měla, pomoc zajišťoval rodinný příslušník či 
známý 33 84,62%

Ano, měl/a jsem zajištěnou odborná pomoc 3 7,69%

Nevyplněno 0 0,00%

Celkem 39 100,00%

Dle tabulky č. 16 lze zhodnotit, že většina respondentů, tedy 84,62 % (33), měla

zajištěnou pomoc pro dobu rekonvalescence v domácím prostředí. Tuto pomoc jim 

zajišťoval rodinný příslušník či známý. 7,69 % (3) respondentů mělo sjednanou 

odbornou pomoc, ovšem stejný počet osob nemělo zajištěnu žádnou pomoc po dobu 

rekonvalescence.

Otázka č. 19 – Byli jste dostatečně informováni o průběhu rekonvalescence, která je 

nejméně 6 týdnů?

Otázka č. 19 byla zaměřena na informovanost pacientů o průběhu 

rekonvalescence a o její době, která je nejméně 6 týdnů. Jedná se o dichotonickou 

otázku s možností odpovědi ano a ne. 

Tab. 17: Byli jste dostatečně informováni o průběhu rekonvalescence?

Proměnná n %

Ano 37 94,87%

Ne 2 5,13%

Nevyplněno 0 0,00%

Celkem 39 100,00%

Z tabulky č. 17 vyplývá, že pacienti byli v 94,87 % (37) dostatečně informováni 

o průběhu rekonvalescence a o její době. Pouze 5,13 % (2) respondentů zvolilo možnost 

NE. Svou odpověď odůvodnili v následující otázce č. 20 – „V případě že NE, která 

informace Vám nejvíce chyběla?“.

Otázka č. 20 – V případě že NE, která informace Vám nejvíce chyběla?

Odpověď NE označilo 2 (5,13 %) respondenti. Uvedli, že nebyli dostatečně 

informováni v oblasti rehabilitace, co smějí, co nesmějí, eventuelně jak to provádět. 
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V dotazníku č. 21 bylo uvedeno: „že se klientům věnují pouze půl hodiny denně na 

RHB oddělení v Benešově a to je špatně.“

Otázka č. 21 – Vyhledávali jste si informace o průběhu hospitalizace, které jsou 

přístupné na internetu?

Otázka č. 21 zjišťuje, zda pacienti navštívili internetové stránky, které jsou jim 

doporučeny před plánovanou operací bederní páteře. Jsou zde zdůrazněny pokyny pro 

pacienty, které směřují k úpravě domácího prostředí, k zajištění pomoci po dobu 

rekonvalescence a informují pacienty o režimu na oddělení. Tato otázka byla 

koncipována jako dichotomická, respondenti si vybírali ze dvou možností, ano a ne.

Obr. č. 21: Vyhledávání informací o průběhu hospitalizace na internetu

Obrázek č. 21 graficky znázorňuje, že více než polovina respondentů navštívila 

internetové stránky, které jsou jim před plánovanou operací bederní páteře doporučeny 

k prostudování (56,41 %, tedy 22 respondentů). 43,59 % (17) respondentů tyto stránky 

nenavštívilo. 

Otázka č. 22 – Od koho jste tyto informace (o hospitalizaci a následné 

rekonvalescenci) obdrželi?

U otázky č. 22 měli respondenti na výběr ze čtyř možností. Informace jim 

poskytl lékař; zdravotnický personál nebo fyzioterapeut; internet; všechny možnosti. 

Pacienti měli možnost výběru i více odpovědí.
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Tab. 18a: Informace obdržené od lékaře

Proměnná n %

Ano 20 51,28%

Nezvoleno 19 48,72%

Celkem 39 100,00%

Tabulka č. 18a zobrazuje, že jen 51,28 % (20) respondentů bylo informováno o 

hospitalizaci a následné rekonvalescenci lékařem. 

Tab. 18b: Informace obdržené od zdravotnického personálu nebo fyzioterapeuta

Proměnná n %

Ano 20 51,28%

Nezvoleno 19 48,72%

Celkem 39 100,00%

Z tabulky č. 18b je patrné že 51,28 % (20) respondentů obdrželo informace o 

hospitalizaci a následné rekonvalescenci od zdravotnického personálu či od 

fyzioterapeuta.

Tab. 18c: Informace obdržené z internetu

Proměnná n %

Ano 6 15,38%

Nezvoleno 33 84,62%

Celkem 39 100,00%

Tabulka č. 18c znázorňuje, že pouze 15,38 % (6) respondentů čerpalo informace 

o hospitalizaci a následné rekonvalescenci z webových stránek.

Tab. 18d: Informace byly obdrženy ze všech tří možností

Proměnná n %

Ano 7 17,95%

Nezvoleno 32 82,05%

Celkem 39 100,00%
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Tabulka č. 18d udává, že pouze 17,95 % (7) respondentů bylo informováno o 

průběhu hospitalizace a následné rekonvalescence lékařem, zdravotnickým personálem 

či fyzioterapeutem a další informace čerpali na webových stránkách.

Z odpovědí na otázku č. 22 je patrné, že respondenti nejvíce informací získávají 

od lékaře a zdravotnického personálu či fyzioterapeuta. Na internetové stránky se dívá 

pouze 15,38 % (6) respondentů.

Otázka č. 23 – Nacvičovali jste si doma vstávání z lůžka, uléhání do lůžka?

Otázka č. 23 je zaměřena na úkon vstávání z lůžka a uléhání do lůžka, který je 

důležitý po celou dobu hospitalizace a následné rekonvalescence. Tomuto úkonu se mají 

pacienti naučit ještě před operací bederní páteře, aby jim v pozdějším pooperačním 

období nečil větší obtíže. Návod na správné uléhání do lůžka a vstávání z něj je volně 

přístupný na internetových stránkách Spondylochirurgického oddělení FN Motol. Dále 

je vyobrazen na Spondylochirurgickém oddělení FN Motol ve formě plakátu.

Otázka byla koncipována jako dichotonická, pacienti vybírali z možností ano a 

ne.

Obr. č. 22: Nacvičování vstávání z lůžka a uléhání do něj

Obrázek č. 22 znázorňuje formou výsečového diagramu procentuální zastoupení 

respondentů. Z obrázku je patrné že 69,23 % (27) respondentů si doma před operací 

nacvičovalo vstávání z lůžka a uléhání do lůžka. 30,77 % (12) respondentů si tento úkon 

před operací bederní páteře nenacvičovalo. 
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Otázka č. 24 – Měli jste dostatek prostoru pro vlastní připomínky, otázky? Mohli jste 

se zeptat?

Otázka č. 24 je dichotonickou otázkou. Respondenti měli na výběr ze dvou 

možností, ano a ne.

Tab. 19: Měli jste dostatek prostoru pro vlastní připomínky, otázky?

Proměnná n %

Ano 37 94,87%

Ne 2 5,13%

Nevyplněno 0 0,00%

Celkem 39 100,00%

Tabulka č. 19 udává, že 94,87 % (37) respondentů mělo dostatek prostoru pro 

vlastní připomínky. Pouze dva respondenti 5,13 % neměli možnost získat relevantní 

odpovědi na své dotazy. 
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6 Diskuze

Kapitola diskuze je rozdělena do tří částí. V první podkapitole jsou uvedeny 

dříve realizované studie na podobné téma. Dále jsou zde kriticky zhodnoceny výsledky 

z vlastního průzkumného šetření a získané poznatky jsou porovnány s výsledky jiných 

prací. Na závěr je zařazeno vyhodnocení pracovních hypotéz, které byly určeny na 

začátku empirické části.

6.1 Dříve realizované studie

Problematikou vertebrogenních poruch se ve své bakalářské práci Vliv 

chronických bolestí zad na aktivity v běžném životě z roku 2010 zabývala Hana Tůmová. 

Autorka prováděla kvalitativní typ výzkumu. Zkoumaným souborem bylo 8 

respondentů po operaci páteře. Výzkum probíhal pomocí polostrukturovaného 

rozhovoru. Získaná data byla zpracována do kazuistik. V této práci je zohledněna 

genderová struktura pacientů s chronickou bolestí zad. Pozornost je věnována změně

rolí u těchto pacientů a o vliv onemocnění na jejich psychiku. Dalším sledovaným 

faktorem byla změna zaměstnání z důvodů chronických bolestí zad. Tato bakalářská

práce byla úspěšně obhájena. (Tůmová, 2010)

Další bakalářskou práci na obdobné téma napsala Michaela Perglová v roce 

2009 s názvem Edukace pacienta před a po operaci bederní páteře. V práci se autorka 

zabývala předoperační přípravou pacientů a edukací pacientů po úrazu bederní páteře. 

Tato bakalářská práce nebyla obhájena. (Perglová, 2009)

Tématu vertebrogenních poruch se věnují i následující studie srovnávající 

chirurgickou a nechirurgickou léčbu. Randomizovaná studie Spine Patient Outcomes 

Research trial (SPORT) porovnávala chirurgickou a nechirurgickou léčbu u pacientů 

s výhřezem bederní meziobratlové ploténky. Cílem studie bylo posouzení účinnosti 

operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky. Výzkum probíhal od března 2000 do 

listopadu 2004 ve 13 amerických centrech páteře v 11 amerických státech. Do této 

studie bylo zařazeno 501 pacientů diagnostikovaných k operaci hernie meziobratlové 

ploténky. Pacienti měli přetrvávající příznaky radikulopatie po dobu nejméně 6 týdnů.

Stav pacientů byl sledován po 6 týdnech, 3 měsících, 6 měsících a v prvním a v druhém

roce od vstupu do studie. Pacienti byli posuzováni v 36 oblastech a hodnoceny byly 

případné změny od počátečního stavu. Závěrem této studie bylo, že v průběhu prvních 
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dvou let se stav pacientů s operativní i konzervativní léčbou výrazně zlepšil. Rozdíly 

mezi oběma skupinami dokazují zlepšení stavu především u operovaných pacientů, tyto 

rozdíly ovšem nejsou statisticky významné. (Weinstein, 2006)

Další studie „The Maine Lumbar Spine Study“ také porovnávala účinnost

chirurgické a konzervativní léčby u pacientů s ischiasem vyplývajícím z bederní 

herniace disku. Do studie bylo zařazeno 507 pacientů. Během deseti let muselo 25 % 

chirurgicky léčených pacientů podstoupit minimálně jeden další chirurgický zákrok a 25 

% z pacientů, kteří byli léčeni konzervativně, podstoupilo alespoň jednu operaci bederní 

páteře. Po desetiletém sledování bylo zhodnoceno, že pacienti, kteří byli primárně léčeni 

chirurgicky, udávali více úplnou úlevu od bolesti nohou a zlepšení funkce ve srovnání 

s pacienty, kteří byli léčeni nechirurgicky. Přesto nepanují větší rozdíly mezi těmito 

skupinami v oblasti pracovního zařazení a stupněm invalidity.

(<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15834338>, 2005)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15834338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15834338
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6.2 Zhodnocení výsledků vlastního šetření

V bakalářské práci jsem se zaměřila na zjištění vlivu vertebrogenních poruch na 

aktivity denního života u pacientů před a po operaci bederní páteře. Tyto aktivity jsem 

vybrala v závislosti na typu onemocnění. Zaměřila jsem se na zjišťování úrovně 

soběstačnosti v oblasti osobní hygieny, celkové očisty těla, oblékání, včetně navléknutí 

ponožek, nákupu potravin, přípravě pokrmů, zvládání domácích prací a praní prádla.

Tyto aktivity denního života jsem zařadila do obou dotazníků, jak pro pacienty 

před i po operaci bederní páteře, ve stejném znění. Pacienti před operací bederní páteře 

vyplňovali dotazníky na Spondylochirurgickém oddělení den před operací. Pacienti po 

operaci bederní páteře vyplňovali dotazník na první kontrole na operaci bederní páteře, 

tedy 6 týdnů po operaci. V této části diskuze bude porovnáván předoperační stav 

pacientů se stavem po šesti týdnech od provedení operace.

Vykonávání osobní hygieny zjišťovala v dotazníku pro pacienty před operací 

bederní páteře otázka č. 12 a v dotazníku pro pacienty po operaci bederní páteře otázka 

č. 9.

Obr. č. 23: Srovnání vykonávání osobní hygieny před a po operaci bederní páteře

Ze sloupcového diagramu na obrázku č. 23 plyne, že pacienti před operací 

bederní páteře (40, 100,00 %) byli více soběstační ve vykonávání osobní hygieny, tedy 

hygieny rukou a dutiny ústní, než pacienti po operaci bederní páteře (samostatně 35, 

89,74 %; s dopomocí 4, 10,26 %).
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Vykonávání celkové očisty těla, tedy koupel či sprcha, zjišťovala v dotazníku 

pro pacienty před operací bederní páteře otázka č. 13. Po operaci bederní páteře tuto 

aktivitu mapovala otázka č. 10.

Obr. č. 24: Srovnání schopnosti vykonávat celkovou očistu těla před a po operaci 

bederní páteře

Obrázek č. 24 zobrazuje srovnání schopnosti vykonávat celkovou očistu těla 

před a po operaci bederní páteře. Před operací vykonávalo samostatně tuto činnost 82,50 

% (33) respondentů. Po operaci jich bylo 64,10 % (25). S dopomocí vykonávalo před 

operací bederní páteře celkovou očistu těla 15,00 % (6) respondentů. Po operaci četnost 

stoupla na 33,33 % (13). Celkovou očistu těla nevykonává stejný počet respondentů 

před i po operaci bederní páteře.

Z tohoto grafického znázornění je patrné, že pacienti před operací bederní páteře 

byli soběstačnější ve vykonávání celkové očisty těla, než pacienti po operaci bederní 

páteře.
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Na hodnocení schopnosti oblékání, včetně navléknutí ponožek, byla zaměřena 

otázka č. 14 v dotazníku pro pacienty před operací bederní páteře. V dotazníku po

operaci bederní páteře tuto činnost zjišťovala otázka č. 11.

Obr. č. 25: Srovnání schopnosti oblékání, včetně navléknutí ponožek před a po 

operaci bederní páteře

Obrázek č. 25 znázorňuje srovnání schopnosti obléci se před a po operaci 

bederní páteře. Před operací bylo 57,50 % (23) respondentů schopných se samostatně 

obléct i s navléknutím ponožek. Po operaci bylo respondentů již 66,67 % (26). 

S dopomocí provádělo oblékání před operací 40,00 % (16) respondentů. Po operaci tato 

hodnota klesla na 33,33 % (13). Před operací neprováděl tuto činnost 1 (2,50 %) 

respondent. Po operaci tato hodnota klesla na 0,00 %. 

Ze sloupcového diagramu lze vyčíst, že pacienti po operaci bederní páteře jsou 

v činnosti oblékání, včetně navléknutí ponožek soběstačnější, než před operací bederní 

páteře. 
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Otázka č. 15 v dotazníku pro pacienty před operací bederní páteře byla zaměřena 

na nákup potravin. V dotazníku pro pacienty po operaci bederní páteře to byla otázka č. 

12.

Obr. č. 26: Srovnání schopnosti nakoupit potraviny před a po operaci bederní 

páteře

Na obrázku č. 26 je graficky znázorněna schopnost pacientů nakoupit potravin 

před a po operaci bederní páteře. Samostatně si nákup potravin před operací zajišťovalo 

37,50 % (15) respondentů. Po operaci tato schopnost klesla na 20,51 % (8). 

S doprovodem druhé osoby si zajišťovalo nákup potravin před operací bederní páteře

35,00 % (14) respondentů. Po operaci tato hodnota klesla na 30,77 % (12). 

Nejmarkantnější rozdíl se vyskytl u poslední možnosti „neprovedete“. Před operací tuto 

činnost neprovedlo 22,75 % (11) respondentů. Po operaci ovšem tato hodnota stoupla na 

48,72 % (19) respondentů.

Lze tedy zhodnotit, že pacienti po operaci bederní páteře se stávají méně 

soběstačnými v oblasti nákupu potravin, než pacienti před operací bederní páteře.

Tůmová (2010) ve své bakalářské práci zjistila, že v této činnosti není rozdíl 

mezi pohlavími. Pro přijetí nebo nepřijetí tohoto tvrzení byl u obou skupin pacientů 

použit test dobré shody chí-kvadrát. U skupiny pacientů před operací bederní páteře 

z tohoto testu vyplynul tento závěr: χ2
(0,05)2 = 5,991 > χ2 = 2,38, z čehož je možné 

usuzovat, že mezi pohlavím a vykonáváním činnosti „nákup potravin“ není ve skupině 

pacientů před operací bederní páteře statisticky významný rozdíl. U skupiny pacientů po 
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operaci bederní páteře z testu chí-kvadrátu je takovýto závěr: χ2
(0,05) 2 = 5,991 > χ2 = 

3,46, z nějž je patrné, že mezi pohlavím a vykonáváním této činnosti není statisticky 

významný rozdíl. Díky těmto výpočtům mohu zhodnotit, že se výsledky mého šetření 

jsou podobné jako výsledky šetření Tůmové. (Výpočet viz Příloha G)

Přípravu pokrmů, vaření, zjišťovala otázka č. 16 v dotazníku pro pacienty před 

operací bederní páteře. Stejná otázka byla položena také pacientům po operaci bederní 

páteře (otázka č. 13).

Obr. č. 27: Srovnání schopnosti v připravování pokrmů před a po operaci bederní 

páteře

Z obrázku č. 27 je patrný rozdíl mezi předoperačním a pooperačním obdobím při 

přípravě pokrmů. Samostatně si před operací stravu připravovalo 47,50 % (19) 

respondentů. Po operaci tato schopnost klesla na 28,21 % (11). Před operací si přípravu 

pokrmů s dopomocí druhé osoby zajišťovalo 37,50 % (15) respondentů. Po operaci je 

tento stav stejný, tedy 38,46 % (15). Přípravu pokrmů před operací neprovádělo 15,00 

% (6) respondentů. Po operaci se tato hodnota více než zdvojnásobila, tj. 33,33 % (13).
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Schopnost vykonávání domácích prací zjišťovala otázka č. 17 v dotazníku před 

operací bederní páteře. Stejná otázka byla položena pacientům po operaci bederní páteře 

(otázka č. 14).

Obr. č. 28: Srovnání vykonávání domácích prací před a po operaci bederní páteře

V obrázku č. 28 je graficky znázorněno srovnání mezi vykonáváním domácích 

prací před a po operaci bederní páteře. Z histogramu četností vyplývá, že před operací 

bederní páteře vykonávalo tuto činnost samostatně 35,00 % (14) respondentů. Po 

operaci ji již samostatně vykonávalo pouze 15,38 % (6) respondentů. S dopomocí či 

částečně provádělo domácí práce před operací 47,50 % (19) respondentů. Po operaci se 

tato hodnota mírně snižuje na 43,59 % (17) respondentů. Před operací domácí práce 

neprovádělo 17,50 % (7) respondentů. Po operaci je zaznamenán prudký nárůst na 

41,03 % (16) respondentů.

Z předcházejících výsledků lze konstatovat, že pacienti po operaci bederní páteře 

jsou více limitováni ve vykonávání domácích prací, než pacienti před operací bederní 

páteře. 
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Na zjištění míry soběstačnosti pacientů s vertebrogenními obtížemi během praní 

prádla se zaměřila otázka č. 18 v dotazníku pro pacienty před operací bederní páteře. Do 

dotazníku po operaci bederní páteře byla tato otázka zařazena pod číslem 15.

Obr. č. 29: Srovnání vykonávání činnosti praní prádla před a po operaci bederní 

páteře

Obrázek č. 29 vyjadřuje srovnání schopnosti respondentů vyprat prádlo před a 

po operaci bederní páteře.  Z grafického znázornění je patrné, že samostatně si 

respondenti před operací páteře perou prádlo v 27,50 % (11). Po operaci bederní páteře 

tuto činnost provádí pouze 15,38 % (6) respondentů. Před operací bylo schopno 45,00 

% (18) respondentů částečně obstarat praní prádla. Po operaci se tato hodnota snižuje na 

38,46 % (15) respondentů. Před operací praní prádla neprovádělo 27,50 % (11) 

respondentů. Po operaci již tuto činnost neprovádělo 46,15 % (18) respondentů.

Jelikož tuto činnost většinou v domácnosti vykonávají ženy, byly vytvořeny dvě 

kontingenční tabulky, ve kterých bylo zachyceno genderové rozdělení respondentů a 

způsob, jakým praní prádla provádějí (samostatně, částečně, neprovedete). Pomocí testu 

chí-kvadrát, u respondentů před operací bederní páteře, byl vytvořen tento závěr: χ2
(0,05) 

2 = 5,991 > χ2 = 3,62. Z něj vyplývá, že mezi muži a ženami není při vykonávání této 

aktivity statisticky významný rozdíl. Výpočet chí-kvadrátu u pacientů po operaci 

bederní páteře je: χ2
(0,05) 2 = 5,991 > χ2 = 3,94. Z uvedené rovnice vyplývá, že mezi 

sledovanými jevy (pohlaví a vykonávání činnosti „praní prádla“) není statisticky 
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významný rozdíl. U obou skupin pacientů (před i po operaci) není statisticky významný 

rozdíl v pohlaví při vykonávání činnosti praní prádla. (výpočet viz Příloha G)

Závěrem lze zhodnotit, že pacienti před operací bederní páteře jsou více 

soběstační především v těchto činnostech: nákup potravin, příprava pokrmů, domácí 

práce a praní prádla. Po operaci jsou ovšem pacienti soběstačnější pouze v oblékání, 

které zahrnuje i navléknutí ponožek. 
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6.3 Vyhodnocení pracovních hypotéz

Na začátku empirické části této bakalářské práce bylo zvoleno pět pracovních 

hypotéz.  V této podkapitole jsou pracovní hypotézy zpracovány a vyhodnoceny. 

Některé jsou vyhodnoceny pomocí testu statistické významnosti - chí-kvadrátu. Vzorec 

pro výpočet chí-kvadrátu:   

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že vertebrogenními poruchami budou více 

postiženy ženy než muži.

V tomto dotazníkovém šetření tuto hypotézu zjišťovala v dotazníku před operací 

bederní páteře otázka č. 1 (Pohlaví) a v dotazníku po operaci bederní páteře otázka č. 1 

(Pohlaví).

Před operací bederní páteře bylo z celkového počtu 40 respondentů 18 (45,00 %) 

žen a 22 (55,00 %) mužů. Tento vztah znázorňuje obrázek č. 1. Po operaci bederní 

páteře bylo z celkového počtu 39 respondentů 21 (53,85 %) žen a 18 (46,15 %) mužů.

Grafické znázornění je k dispozici na obrázku č. 11.

Pro zjištění statistické významnosti byl použit výpočet pomocí chí-kvadrátu, čtyř 

polní tabulkou. Byla stanovena H0, která znamená, že mezi oběma skupinami není 

statisticky významný rozdíl. A HA, která značí, že mezi sledovanými jevy je statisticky 

významný rozdíl.

χ2
(0,05)1= 3,841 > χ2= 0,618. Z tohoto výpočtu vyplývá, že s 95% 

pravděpodobností se nejedná o statisticky významný rozdíl mezi sledovanými jevy 

(tedy počtem mužů a žen před a po operaci bederní páteře). Lze přijmout nulovou 

hypotézu. Hypotézu č. 1 nelze přijmout.

Lukáš, Žák a kolektiv ve své publikaci z roku 2010 Chorobné znaky a příznaky 

uvádí, že častěji jsou postiženy vertebrogenními obtížemi ženy než muži. Domnívám se, 

že rozdíl, mezi tímto tvrzením a mými výsledky spočívá v tom, že jsem měla zvolený 

malý počet respondentů (79 osob). 
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Hypotéza č. 2.: Předpokládám, že nejvíce respondentů s vertebrogenními 

poruchami indikovanými k operaci bederní páteře bude ve věkovém rozmezí 35 až 

55 let, méně jich bude v mladších věkových kategoriích (méně než 34 let).

Do dotazníkového šetření byly pro zjištění této hypotézy zařazeny otázky 

zjišťující věk. Věková struktura respondentů byla rozdělena do čtyř skupin, a to méně 

než 34 let, 35 – 55 let, 56 – 65 let a 66 a více let. V dotazníku před operací bederní 

páteře je to otázka č. 2 (Věk) a v dotazníku po operaci bederní páteře otázka č. 2 (Věk). 

Z celkového počtu 40 (100,00 %) respondentů před operací bederní páteře 

vyplývá, že nejčetnější zastoupení je ve věkové skupině 35 – 55 let a to 16 respondentů

(40,00 %). Druhou největší skupinou byli lidé ve věkovém rozmezí 56 – 65 let, a to 12 

respondentů (30,00 %). Respondentů starších 65 let bylo 9. (22,50 %). Poslední a 

nejméně četnou skupinou byli respondenti mladší 34 let, kteří se dotazníkového šetření 

zúčastnili jen 3 (7,50 %). Grafické znázornění je na obrázku č. 2.

Z celkového počtu 39 (100,00 %) respondentů po operaci bederní páteře byli 

nejčetnější skupinou lidé ve věku 35 až 55 let a to 24 respondentů (61,54 %). Druhou 

největší skupinou byli respondenti ve věku 56 – 65 let, a to 10 respondentů (25,64 %).

Jen pět respondentů bylo starších 65 let (12, 82 %). Do věkové skupiny méně než 34 let 

nespadal žádný respondent (0,00%). Výsečový diagram znázorňující rozdělení

respondentů do věkových skupin je k dispozici v obrázku č. 12.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že pacienti před operací patřili nejčastěji do 

věkové skupiny 35 – 55 let (16; 40,00 %). U pacientů po operaci bederní páteře do této 

skupiny náleželo 24 respondentů (61,54 %). Můžeme tedy usoudit, že nejvíce 

respondentů patřilo, v době průzkumného šetření, do věkové skupiny 35 – 55 let.

Dále konstatuji, že do věkové skupiny méně než 34 let patřilo před operací 

bederní páteře 7,50 % (3) respondentů a po operaci bederní páteře 0,00 % (0) 

respondenta. Z uvedených údajů vyplývá, že věková skupina osob mladších 34 let byla 

v tomto dotazníkovém šetření nejméně početná. 

Hypotézu č. 2. tedy lze přijmout.

V publikaci Chorobné znaky a příznaky od Lukáše a Žáka z roku 2010 je 

uvedeno, že nejčastěji se vertebrogenní poruchy vyskytují u pacientů ve věkovém 

rozmezí od 40 do 60 let.  Tyto výsledky jsou podobné výsledkům tohoto dotazníkového 

šetření. 
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Hypotéza č. 3.: Předpokládám, že pacienti po operaci bederní páteře budou 

dostatečně informováni o průběhu rekonvalescence, ale nebudou si před operací 

dostatečně nacvičovat vstávání, uléhání do lůžka.

Pro zjištění této hypotézy byly do dotazníku pro pacienty po operaci bederní 

páteře zařazeny otázky č. 19, č. 20 a č. 23.

Otázka č. 19 byla zaměřena na informovanost pacientů o průběhu 

rekonvalescence. Jednalo se o dichotonickou otázku s možností odpovědí ano a ne. 

Možnost ANO zvolilo 94,87 % (37) respondentů, z celkového počtu 39 respondentů. 

Možnost NE si zvolilo 5,13 % (2) respondentů. Tito respondenti dále pokračovali 

k otázce č. 20, která zněla „V případě že NE, která informace Vám nejvíce chyběla?“.

Situaci znázorňuje tabulka č. 17.

Na otázku č. 20 odpovídalo 5,13 % (2) respondentů. Respondenti uvedli, že 

nebyli dostatečně informováni v oblasti rehabilitace, co smějí, co nesmějí, eventuelně 

jak rizikové činnosti provádět.

Otázka č. 23 byla zaměřena na úkon vstávání z lůžka a uléhání do lůžka, který je 

důležitý po celou dobu hospitalizace a následné rekonvalescence. Tomuto úkonu se mají 

pacienti naučit ještě před operací bederní páteře, aby jim v pozdějším pooperačním 

období nečinil větší obtíže. Návod na správné uléhání do lůžka a vstávání z něj je volně 

přístupný na internetových stránkách Spondylochirurgického oddělení FN Motol. Dále 

je vyobrazen na Spondylochirurgickém oddělení FN Motol ve formě plakátu.

Otázka byla koncipována jako dichotonická, pacienti vybírali z možností ano a 

ne. Graficky tuto situaci znázorňuje obrázek č. 29. Z tohoto výsečového diagramu 

vyplývá, že 69,23 % (27) respondentů si doma před operací nacvičovalo vstávání 

z lůžka a uléhání do lůžka. 30,77 % (12) respondentů si tento úkon před operací bederní 

páteře nenacvičovalo. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že naprostá většina pacientů po operaci 

bederní páteře je dostatečně informována o průběhu hospitalizace. Více než polovina 

respondentů uvádí, že si před operací bederní páteře nacvičovala vstávání a uléhání do 

lůžka. Hypotézu č. 3 lze přijmout. Domnívám se, že by bylo vhodné pacienty před 

plánovanou operací bederní páteře soustavně edukovat o nutnosti nácviku vstávání 

z lůžka a uléhání do lůžka.   
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Hypotéza č. 4.: Předpokládám, že pacienti před i po operaci bederní páteře budou 

více omezeni ve vykonávání domácích prací než ve vykonávání osobní hygieny.

Srovnání této schopnosti bylo prováděno u pacientů před i po operaci bederní 

páteře, cílem bylo zjistit, zda tato hypotéza platí pro obě skupiny respondentů.

Situace před operací bederní páteře. 

Schopnost zajištění osobní hygieny, tedy hygienu dutiny ústní a hygienu rukou,

zjišťovala otázka č. 12 v dotazníku pro pacienty před operací bederní páteře.  Tuto 

činnost bylo schopno samostatně vykonat 100,00% (40) respondentů.

Vykonávání domácích prací před operací bederní páteře zjišťovala otázka č. 17, 

tuto činnost graficky znázorňuje obrázek č. 9. Udává, že vykonávání domácích prací 

zvládá samostatně jen 14 (35,00 %) respondentů. 19 (47,50 %) respondentů tyto 

činnosti vykonávají s dopomocí druhé osoby nebo jen částečně. 7 (17,50 %) 

respondentů tyto činnosti vůbec nevykonává.

Z těchto údajů lze usoudit, že pacienti před operací jsou více omezeni ve 

vykonávání domácích prací než ve vykonávání osobní hygieny. 

Situace po operaci bederní páteře. 

Otázka č. 9 v dotazníku pro pacienty po operaci bederní páteře zjišťovala 

schopnost vykonávání osobní hygieny, tedy hygienu dutiny ústní a rukou. Tato 

schopnost je graficky znázorněna na obrázku č. 14. Z něj vyplývá, že z 100,00 % (39) 

respondentů po operaci bederní páteře je schopno provést osobní hygienu samostatně 

89,74 %, tj. 35 osob. Pouze 10,26 % (4) respondentů provádí tuto činnost s dopomocí 

druhé osoby.

Míru soběstačnosti při vykonávání domácích prací po operaci bederní páteře 

zjišťovala otázka č. 14 v dotazníku pro pacienty po operaci bederní páteře. Grafické 

znázornění je zobrazeno na obrázku č. 24. Tento obrázek zobrazuje, že 15,38 % (6) 

respondentů vykonává samostatně domácí práce. S dopomocí nebo částečně tuto činnost 

vykonává 43,59 % (17) respondentů. Po operaci tuto činnost neprovádělo 41,03 % (16) 

respondentů.

Z výše uvedených údajů lze konstatovat, že pacienti po operaci bederní páteře 

jsou více omezeni ve vykonávání domácích prací než ve vykonávání osobní hygieny. 

Díky těmto tvrzením lze přijmout hypotézu č. 4. Pacienti před i po operaci 

bederní páteře jsou více omezeni ve vykonávání domácích prací než ve vykonávání 

osobní hygieny. 
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Hypotéza č. 5.: Předpokládám, že pacienti budou po operaci bederní páteře udávat 

menší intenzitu bolesti než pacienti před operací bederní páteře.

Intenzitu bolesti zjišťovala otázka č. 7 v dotazníku pro pacienty před operací 

bederní páteře a otázka č. 7 v dotazníku pro pacienty po operaci bederní páteře.

Situaci před operací bederní páteře zachycuje sloupcový diagram na obrázku č. 

3. Jako nesnesitelnou označilo bolest před operací bederní páteři 17 respondentů (42,50 

%), kteří její intenzitu ohodnotili číslem 5. 14 respondentů (35,00 %) ohodnotilo svoji 

bolest číslem 3. O stupeň silnější bolest, tedy číslo 4, zvolilo 9 respondentů (22,50 %). 

Možnosti intenzity bolesti č. 0, 1, 2 neuvedl žádný z respondentů (0,00 %).

Situaci po operaci bederní páteře znázorňuje obrázek č. 13. Z histogramu 

četností je patrné, že 10,26 % (4) respondentů označilo intenzitu své bolesti číslem 0, 

tudíž nepociťovali bolest žádnou. 20,51 % (8) respondentů ohodnotilo intenzitu své 

bolesti číslem 1. Nejpočetnější skupina respondentů, 41,03 % (16), ohodnotila intenzitu 

své bolesti číslem 2. 20,51 % (8) respondentů označilo intenzitu své bolesti číslem 3. 

Pouze 7,69 % (3) respondentů by ohodnotilo intenzitu své bolesti číslem 4. Žádný 

z respondentů neohodnotil intenzitu své bolesti číslem 5.

Pro výpočet statistické významnosti byl použit chí-kvadrát. Byla stanovena H0, 

která zní, že mezi sledovanými jevy není statisticky významný rozdíl. HA zní, že mezi

sledovanými jevy je statisticky významný rozdíl, tedy že po operaci bederní páteře 

nastává úleva od bolesti. 

χ2
(0,05)5 = 11,070 ˂ χ2 = 56,18. Z tohoto výpočtu vyplývá, že s 95 % 

pravděpodobností je mezi sledovanými prvky statisticky významný rozdíl, a tedy se 

přijímá alternativní hypotéza. Hypotézu č. 5, na základě tohoto výpočtu, lze přijmout. 

Pacienti po operaci bederní páteře uvádějí menší intenzitu bolesti než pacienti před 

operací.

V dotazníku pro pacienty po operaci bederní páteře byla zařazena také otázka

zjišťující subjektivní vnímání úlevy od bolesti po operaci bederní páteře (Otázka č. 6: 

Pociťujete po operaci bederní páteře úlevu od bolesti?). Z analýzy této otázky vyplývá, 

že 87,18 % (34) respondentům přinesla operace úlevu od bolesti. 12,82 % (5) 

respondentů uvedlo, že nepociťují úlevu od bolesti. (viz Tab. 12) Tímto můžeme doložit 

předchozí tvrzení. 
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ZÁVĚR

Předkládaná bakalářská práce na téma „Vliv vertebrogenních poruch na aktivity 

denního života“ vychází z poznatků shromážděných od pacientů Spondylochirurgického 

oddělení FN Motol. Přestože vertebrogenní obtíže mohou zasáhnout jakýkoli segment 

páteře, nejčastěji se projevují v oblasti bederní páteře. Z tohoto důvodu jsem do 

výzkumného vzorku respondentů zařadila pacienty před a po operaci bederní páteře. 

V teoretické části bakalářské práce jsem se v první kapitole zaměřila na 

vymezení pojmu vertebrogenní poruchy. Nejprve jsem toto onemocnění definovala. 

Poté jsem se zabývala anatomií páteře. Dále jsem uvedla incidenci a prevalenci 

onemocnění, jeho etiologii a rizikové faktory. Následně jsem přistoupila ke klinickému 

obrazu tohoto onemocnění, který jsem rozdělila do tří částí, na krční, hrudní a bederní 

páteř. Průběh léčby jsem členila do několika podkapitol. Zásadní důraz je kladen na 

operační a na rehabilitační léčbu. Stěžejní část bakalářské práce je zaměřena na 

ošetřovatelskou péči, v níž jsem specifikovala úlohu sestry v prevenci tohoto 

onemocnění, při konzervativní léčbě onemocnění, operační léčbě a následné udržovací 

léčbě. 

Aktivity denního života jsou přiblíženy ve druhé kapitole. Nejprve je tato 

problematika uchopena terminologicky, následně je pozornost věnována možnostem 

usnadnění vykonávání denních aktivit u pacientů s poruchami funkčnosti bederní páteře. 

Pro úplnost jsou v práci uvedeny hodnotící škály, zjišťující míru soběstačnosti pacientů.

V celé bakalářské práci jsem se snažila o logickou návaznost a srozumitelnost 

textu. Informace získané z literatury citovala dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-

2.

V empirické části jsem se zabývala především zpracováním dotazníkového 

šetření, které bylo vytvořeno pro účely této bakalářské práce. Porovnávala jsem stav 

pacientů ve vykonávání denních aktivit před a po operaci bederní páteře. Tento 

průzkum probíhal na Spondylochirurgickém oddělení FN Motol od listopadu roku 2013 

do ledna roku 2014. Dotazníky před operací bederní páteře pacienti vyplňovali na 

Spondylochirurgickém oddělení den před operací. Ve shodném časovém období jsem 

sbírala data od pacientů po operaci bederní páteře, jenž docházeli na svou první kontrolu 

od operace, tj. 6 týdnů po výkonu. Z čehož vyplývá, že jsem neporovnávala tu samou 

skupinu lidí. Z toho důvodu jsem ani nemohla zhodnotit změnu zaměstnání či

invalidního důchodu v tomto období, jelikož bych neuváděla relevantní data. Dle mého 



Bakalářská práce Vliv vertebrogenních poruch na aktivity denního života

115

názoru neovlivnila tato skutečnost srovnání vykonávání aktivit denního života u obou 

skupin respondentů. V dalším průzkumu by bylo zajímavé srovnání většího počtu 

respondentů před operací, se stejnou skupinou po operaci bederní páteře. V tom případě 

by bylo náročné zaručit anonymitu respondentů.

Z realizovaného dotazníkového šetření vyplynulo, že pacienti jsou před operací 

bederní páteře omezeni ve vykonávání činnosti nákupu potravin, v domácích pracích a

během praní prádla. Po operaci se u těchto činností omezení ještě více prohlubuje. 

Většina pacientů před operací bederní páteře udávala, že jim bolest zad znemožňuje 

vykonávání jejich volnočasových aktivit. Většina pacientů musela přestat s aktivním 

sportem, jako je lyžování, jízda na kole či turistika. Po operaci bederní páteře pacienti 

udávali jako největší přínos operace vymizení či zmírnění bolesti.

Výsledky tohoto průzkumu budou prezentovány v září roku 2014 na 

ošetřovatelské konferenci ve FN Motol, kterou pořádá Spondylochirurgické oddělení 

FN Motol. Doufám, že zjištěné informace jsou kvalitním zdrojem a budou žádaným 

přínosem pro personál, který pečuje o pacienty s tímto onemocněním. Věřím, že 

výsledky průzkumu usnadní pečujícímu personálu edukaci pacientů během celého 

léčebného procesu a v nemalé míře povedou ke zlepšení ošetřovatelské péče o pacienty 

před a po operaci bederní páteře. Získané poznatky, by měly umožnit zdravotníkům 

odhalit největší obtíže při vykonávání denních aktivit u pacientů s poruchami v oblasti 

bederní páteře a přizpůsobit jim podmínky tak, aby byli schopni je vykonávat co nejvíce 

soběstačně.    
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Tab. 9e: V invalidním důchodu po operaci bederní páteře
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páteře
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Tab. 13a: Chůze o berlích po operaci bederní páteře

Tab. 13b: Stoj po operaci bederní páteře
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Příloha A: Schválení žádosti o dotazníkové šetření
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Příloha B: Dotazník pro pacienty před operací bederní páteře

Vážená pacientko, vážený paciente,  

jmenuji se Martina Hrbková a jsem studentkou 3. ročníku 2. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, oboru Všeobecná sestra s rozšířenou výukou 

v pediatrickém ošetřovatelství. 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, který je 

zaměřen na Váš aktuální zdravotní stav před operací bederní páteře. Otázky jsou 

zvoleny s ohledem na Vaše onemocnění a na problémy, které s ním souvisí. Výsledky 

budou použity pouze pro účely mé bakalářské práce Vliv vertebrogenních poruch na 

aktivity denního života. Cílem práce je zjistit, jaký vliv má Vaše onemocnění na aktivity 

denního života před a po operaci bederní páteře.  

Na vyplnění budete potřebovat přibližně 10 minut Vašeho času.

Pokyny k vyplnění dotazníku: 

- V dotazníku prosím zakroužkujte ○ či zaškrtněte × Vámi vybranou odpověď. 

- Na takto označená místa …. uveďte vlastní odpověď. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a za spolupráci.

Martina Hrbková

1. Pohlaví

○ Muž ○ Žena

2. Věk

○ méně než 34 let ○ 56 – 65 let

○ 35 – 55 let ○ 66 a více let

3. Pracovní zařazení

○ Zaměstnaná/ný ○ V pracovní neschopnosti

○ Starobní důchodkyně / důchodce ○ V invalidním důchodu

○ Nezaměstnaná/ný ○ Jiné ….
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4. Jaké zaměstnání vykonáváte, nebo jste vykonávali?

………………………………………………………

5. Která pozice Vám činí největší obtíže?

○ chůze ○ sed ○ jiné …………..

○ stoj ○ dřep 

6. Jak trávíte svůj volný čas?

○ četba, sledování TV ○ ruční práce, práce na zahrádce

○ sport, turistika ○ jiné…

○ relaxace, odpočinek

7. Jaké intenzity dosahuje Vaše bolest v případě jejího propuknutí? Ohodnoťte, 

prosím, na číselné škále od 0 do 5, kdy 0 je žádná bolest a 5 je bolest nesnesitelná. 

Vámi vybrané číslo zakroužkujte. 

0 1 2 3 4 5

8. Znemožňuje Vám bolest vykonávání Vaší volnočasové aktivity? 

○ Ano ○ Ne

9. Jakou činnost nemůžete vůbec vykonávat?

………………………………………….

10. Probouzejí Vás bolesti v noci během spánku?

○ Ano ○ Ne

11. Co Vám pomáhá v případě bolesti? (úlevová poloha, chůze, dřep…)

……………………………………………

12. Vykonávání osobní hygieny (hygiena ústní dutiny, hygiena rukou…) jste 

schopni provést:

○ samostatně

○ s dopomocí druhé osoby 

○ neprovedete
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13. Celkovou očistu těla (koupel, sprcha) provedete:

○ samostatně

○ s dopomocí druhé osoby

○ neprovedete

14. Oblékání, včetně navléknutí ponožek, provedete:

○ samostatně

○ s dopomocí druhé osoby

○ neprovedete

15. Nákup potravin si zajistíte:

○ samostatně

○ s doprovodem druhé osoby 

○ nákup zajistí někdo jiný, nákup neobstaráte

16. Přípravu pokrmů, vaření, provedete:

○ samostatně

○ s dopomocí druhé osoby, jídlo ohřejete

○ zajišťuje někdo jiný

17. Domácí práce (lehký úklid, mytí podlahy, stlaní postele) jste schopen/na 

vykonat:

○ samostatně

○ částečně, s dopomocí

○ neprovedete

18. Zvládáte praní prádla, včetně pověšení a žehlení?

○ samostatně

○ částečně, např.: naplnit pračku, dát prací prášek, spustit pračku; prádlo ovšem vybírá 

někdo jiný

○ neprovedete, pere Vám někdo jiný

Na rubu této strany je prostor pro Vaše připomínky.
Děkuji Vám za ochotu a za Váš čas

Martina Hrbková
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Příloha C: Dotazník pro pacienty po operaci bederní páteře

Vážená pacientko, vážený paciente,  

jmenuji se Martina Hrbková a jsem studentkou 3. ročníku 2. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, oboru Všeobecná sestra s rozšířenou výukou 

v pediatrickém ošetřovatelství. 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, který je 

zaměřen na období rekonvalescence po operaci bederní páteře. Otázky jsou zvoleny 

s ohledem na Vaše onemocnění a na problémy, které s ním souvisí. Výsledky budou 

použity pouze pro účely mé bakalářské práce Vliv vertebrogenních poruch na aktivity 

denního života. Cílem práce je zjistit, které aktivity denního života jsou během 

rekonvalescence po operaci bederní páteře ztíženy. 

Na vyplnění budete potřebovat přibližně 10 minut Vašeho času.

Pokyny k vyplnění dotazníku: 

- V dotazníku prosím zakroužkujte ○ či zaškrtněte × Vámi vybranou odpověď. 

- Na takto označená místa …. uveďte vlastní odpověď. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a za spolupráci.

Martina Hrbková

1. Pohlaví

○ Muž ○ Žena

2. Věk

○ méně než 34 let ○ 56 – 65 let

○ 35 – 55 let ○ 66 a více let

3. Pracovní zařazení

○ Zaměstnaná/ný ○ V pracovní neschopnosti

○ Starobní důchodkyně / důchodce ○ V invalidním důchodu

○ Nezaměstnaná/ný ○ Jiné ….
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4. Jaké zaměstnání vykonáváte, nebo jste vykonávali?

………………………………………………………

5. V čem vnímáte největší pozitiva operace? Co nyní můžete a dříve jste nemohli? 

…………………………………………………………

6. Pociťujete po operaci bederní páteře úlevu od bolesti?

○ Ano ○ Ne

7. Jaká je intenzita Vaší bolesti po operaci bederní páteře? Ohodnoťte, prosím, na

číselné škále od 0 do 5, kdy 0 je žádná bolest a 5 je bolest nesnesitelná. Vybrané 

číslo zakroužkujte. 

0 1 2 3 4 5

8. Jaký pohyb Vám nyní činí největší obtíže? 

○ chůze o berlích ○ uléhání do lůžka ○ jiné……..

○ stoj ○ dřep 

9. Vykonávání osobní hygieny (hygiena ústní dutiny, hygiena rukou…) jste schopni 

provést:

○ samostatně

○ s dopomocí druhé osoby (podepření), popř.: pomůcky - židle 

○ neprovedete

10. Celkovou očistu těla (koupel, sprcha) provedete:

○ samostatně

○ s dopomocí druhé osoby

○ neprovedete

11. Oblékání, včetně navléknutí ponožek, provedete:

○ samostatně

○ s dopomocí druhé osoby

○ neprovedete
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12. Nákup potravin si zajistíte:

○ samostatně

○ s doprovodem druhé osoby 

○ nákup zajistí někdo jiný, nákup neobstaráte

13. Přípravu pokrmů, vaření, provedete:

○ samostatně

○ s dopomocí druhé osoby, jídlo ohřejete

○ zajišťuje někdo jiný

14. Domácí práce (lehký úklid, mytí podlahy, stlaní postele) jste schopen/na 

vykonat:

○ samostatně

○ částečně, s dopomocí

○ neprovedete

15. Zvládáte praní prádla, včetně pověšení a žehlení?

○ samostatně

○ částečně, např.: naplnit pračku, dát prací prášek, spustit pračku; prádlo ovšem vybírá 

někdo jiný

○ neprovedete, pere Vám někdo jiný

16. Jakou největší vzdálenost jste schopni ujít o berlích?

○ nad 50 metrů (nemocniční chodba – na Spondylochirurgickém oddělení)

○ 25 metrů (polovina nemocniční chodby)

○ do 10 metrů (cesta do koupelny)

17. Chůzi do schodů a ze schodů provádíte:

○ samostatně bez pomoci

○ s dopomocí

○ neprovedete



Bakalářská práce Vliv vertebrogenních poruch na aktivity denního života

18. Měli jste předem zajištěnou pomoc po dobu rekonvalescence v domácím 

prostředí? (domácí práce, vaření, dopomoc s hygienickou péčí, chůzí…)

○ neměl/a jsem  

○ ano, měl/a, pomoc zajišťoval rodinný příslušník či známý

○ ano, měl/a jsem zajištěnou odbornou pomoc

19. Byli jste dostatečně informováni o průběhu rekonvalescence, která je nejméně 

6 týdnů? 

○ Ano ○ Ne

20. V případě že Ne, která informace Vám nejvíce chyběla?

…………………………………………………………………

21. Vyhledávali jste si informace o průběhu hospitalizace, které jsou přístupné na 

internetu?

○ Ano ○ Ne

22. Od koho jste tyto informace (o hospitalizaci a následné rekonvalescenci) 

obdrželi? 

○ Lékař

○ Zdravotnický personál, fyzioterapeut

○ Internet

○ Všechny možnosti

23. Nacvičovali jste si doma vstávání z lůžka, uléhání do lůžka? 

○ Ano ○ Ne

24. Měli jste dostatek prostoru pro vlastní připomínky, otázky? Mohli jste se 

zeptat?

○ Ano ○ Ne

Na rubu této strany je prostor pro Vaše připomínky.
Děkuji Vám za ochotu a za Váš čas. 

Martina Hrbková
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Příloha D: Barthelův test základních všedních činností

Barthelův test základních všedních činností
(ADL – Activities of Daily Living)

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre*
1. Příjem potravy a 

tekutin
samostatně bez pomoci
s pomocí
neprovede

10
5
0

2. Oblékání samostatně bez pomoci
s pomocí
neprovede

10
5
0

3. Koupání samostatně nebo s pomocí
neprovede

5
0

4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí
neprovede

5
0

5. Kontinence moči plně inkontinentní
občas inkontinentní
trvale inkontinentní

10
5
0

6. Kontinence stolice plně inkontinentní
občas inkontinentní
trvale inkontinentní

10
5
0

7. Použití WC samostatně bez pomoci
s pomocí
neprovede

10
5
0

8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci
s malou pomocí
vydrží sedět
neprovede

15
10
5
0

9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m
s pomocí 50 m
na vozíku 50 m
neprovede

15
10
5
0

10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci
s pomocí
neprovede

10
5
0

Celkem
Hodnocení stupně závislosti: **
ADL 4      0 – 40 bodů vysoce závislý
ADL 3    45 – 60 bodů závislost středního stupně
ADL 2    65 – 95 bodů lehká závislost
ADL 1    96 – 100 bodů nezávislý

* zaškrtněte jednu z možností
** zaškrtněte stupeň závislosti dle výsledku

Zdroj: Staňková, 2004, s. 35
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Příloha E: Test instrumentálních všedních činností

Test instrumentálních všedních činností 
(Instrumental Activities of Daily Living)

Činnost Provedení činnosti Bodové 
skóre

Telefonování  vyhledává samostatně číslo, vytočí jej
 zná několik čísel, odpovídá na zavolání
 nedokáže použít telefon

10
5
0

Transport  samostatně cestuje dopravním prostředkem
 cestuje, je-li doprovázen
 vyžaduje pomoc druhé osoby, speciálně 

upravený vůz apod. 

10
5
0

Nakupování  dojde samostatně nakoupit
 nakoupí s doprovodem a radou druhé osoby
 neschopen bez podstatné pomoci

10
5
0

Vaření  samostatně uvaří celé jídlo
 ohřeje jídlo
 jídlo musí připravit druhá osoba

10
5
0

Domácí práce  udržuje domácnost s výjimkou těžkých prací
 provede pouze lehčí práce nebo neudrží 

přiměřenou čistotu
 potřebuje pomoc při většině prací nebo se práce 

v domácnosti neúčastí

10
5

0

Práce kolem 
domu

 provádí samostatně a nepravidelně
 provede pod dohledem
 vyžaduje pomoc, neprovede

10
5
0

Užívání léků  samostatně v určenou dobu správnou dávku, zná 
názvy léků

 užívá, jsou-li připraveny nebo připomenuty
 léky musejí být podávány druhou osobou

10

5
0

Finance  spravuje samostatně, platí účty, zná příjmy a 
výdaje

 zvládne drobné výdaje, potřebuje pomoc se 
složitějšími operacemi

 neschopen bez pomoci zacházet s penězi

10

5

0

Hodnocení: 
0-40 bodů nesoběstačnost v instrumentálních aktivitách denního života 
45-75 bodů částečná nesoběstačnost v aktivitách denního života 
80 bodů v instrumentálních aktivitách denního života soběstačná/ý

Zdroj: Staňková, 2004, s. 37
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Příloha F: Vizuální analogová škála

Zdroj: Staňková, 2004, s. 20
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Příloha G: Kontingenční tabulky a výpočty chí-kvadrátu

Závislost vykonávání nákupu potravin na pohlaví

Rozdělení četnosti dle pohlaví před operací bederní páteře. Stanovala jsem si H0 = mezi 

sledovanými jevy není statisticky významný rozdíl. HA = mezi sledovanými jevy je 

statisticky významný rozdíl.

samostatně s dopomocí neprovedete celkem

p o p o p o

muž 10 8,25 8 7,7 4 6,05 22

žen 5 6,75 6 6,3 7 4,95 18

celkem 15 14 11 40

f = 2

χ2 = 0,37+0,45+0,01+0,01+0,69+0,85

χ2 = 2,38

χ2
(0,05) 2 = 5,991 > χ2 = 2,38

Přijímám tedy nulovou hypotézu. 

Rozdělení četnosti dle pohlaví po operaci bederní páteře. Stanovila jsem si H0 = mezi 

sledovanými jevy není statisticky významný rozdíl. HA = mezi sledovanými jevy je 

statisticky významný rozdíl.

samostatně s dopomocí neprovedete celkem

p o p o p o

muž 6 3,69 5 5,54 7 8,77 18

žen 2 4,31 7 6,46 12 10,23 21

celkem 8 12 19 39

f = 2

χ2 = 1,45+1,24+0,05+0,05+0,36+0,31

χ2 = 3,46

χ2
(0,05) 2 = 5,991 > χ2 = 3,46

Přijímám tedy nulovou hypotézu. 
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Závislost vykonávání činnosti praní prádla na pohlaví

Rozdělení četnosti dle pohlaví před operací bederní páteře. Stanovala jsem si H0 = mezi 

sledovanými jevy není statisticky významný rozdíl. HA = mezi sledovanými jevy je 

statisticky významný rozdíl.

samostatně s dopomocí neprovedete celkem

p o p o p o

muž 8 6,05 7 9,9 7 6,05 22

žen 3 4,95 11 8,1 4 4,95 18

celkem 11 18 11 40

f = 2

χ2 = 0,63+0,77+0,85+1,04+0,15+0,18

χ2 = 3,62

χ2
(0,05) 2 = 5,991 > χ2 = 3,62

Přijímám tedy nulovou hypotézu. 

Rozdělení četnosti dle pohlaví po operaci bederní páteře. Stanovila jsem si H0 = mezi 

sledovanými jevy není statisticky významný rozdíl. HA = mezi sledovanými jevy je 

statisticky významný rozdíl.

samostatně s dopomocí neprovedete celkem

p o p o p o

muž 4 2,77 4 6,92 10 8,31 18

žen 2 3,23 11 8,08 8 9,69 21

celkem 6 15 18 39

f = 2

χ2 = 0,55+0,47+1,23+1,06+0,34+0,29

χ2 = 3,94

χ2
(0,05) 2 = 5,991 > χ2 = 3,94

Přijímám tedy nulovou hypotézu. 
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H1: Předpokládám, že vertebrogenními poruchami budou více postiženy ženy než muži.

Stanovila jsem si H0 = mezi sledovanými jevy není statisticky významný rozdíl. HA = 

mezi sledovanými jevy je statisticky významný rozdíl.

před operací po operaci celkem

ženy 18 21 39

muži 22 18 40

celkem 40 39 79

Pro výpočet byla použita čtyř polní tabulka.

�� = � ∗
(� ∗ � − � ∗ �)�

(� + �) ∗ (� + �) ∗ (� + �) ∗ (� + �)

χ2 = 0,168

χ2
(0,05) 1 = 3,841 > χ2 = 0,618

Přijímám nulovou hypotézu.

Rozdíl mezi intenzitou bolesti před a po operaci bederní páteře. 

Stanovila jsem si H0 = mezi sledovanými jevy není statisticky významný rozdíl. HA = 

mezi sledovanými jevy je statisticky významný rozdíl.

před operací po operaci celkem

p o p o

0 0 2,03 4 1,97 4

1 0 4,05 8 3,95 8

2 0 8,10 16 7,90 16

3 14 11,14 8 10,86 22

4 9 6,08 3 5,92 12

5 17 8,61 0 8,39 17

Celkem 40 39 79

f = 5

χ2 = 2,30+4,05+8,10+0,73+1,40+8,18+2,03+4,05+8,10+7,68+1,44+8,39

χ2 = 56,18

χ2
(0,05) 5 = 11,070 ˂ χ2 = 56,18

Přijímám tedy alternativní hypotézu. 
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