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Studentka vypracovala bakalářskou práci o rozsahu 55 stran.
je přiměřené a obsahuje
využila jakčesky ták anglicky psané zdroje, jejichŽ množství
je 22 obrázků, převážně
práce
monografie , citace z ilaikni internetovýón žaiojri. Součásti
s ukázkami cviků.
lyšetřování a
Pacient s výhřezem meziobratlové ploténky v krčnípáteři se během
věnují (od praktického
následné léčbysettává s mnoha lékaři, kteří se tomuto problému
rehabilitačního lékaře
lékaře, neurologa, radiodiagnostika, neurochirurga či spondylochirurga,
řešenívýhÍezu meziobratlové
a v nětterých piípadech aI po psychiatra). K operačnímu
léčbanepřinese úlevu'
konzervativní
pokud 6-ti týdenní
|totenry ." rni otecně prist"po"ai,
anížbybyly
Bohužel se ve své praxičasto setkáváme s pacienty, kteří došli ažkoperaci,
rukama
ryčerpány všechný možnosti konzervativní léčby.Mnoho pacientů neprošlo
jim dokázali nabídnou individuální
rehabilitačníchlékařůa následně fyzioterapeutů' kteří by
fyzioterapeuta a pacienta
léčebnourehabilitac i. Ta mávýznami teháy, pokud se i přes snahu
k operaci
pacienta
dokáže
samostatného nepodaří operaci odvrátit. Fyzioterapeut totiž
pruběh
připravit, naučího záklaání cviky, které bude cvičit po operaci a tak zlepšit
péči
lépe navazuje na
pak v následné pooperační rehabilitační
ioáp.ruúrriho období. Také se
zéklaďy z období před operací.
část obsahuje
Práce má charakter spíšerešeršníhozpracovát"itématu. Teoretická
ploténky, kde je jak
anatomii, kineziologii kroní páteře' dále problematiku meziobratlové
ploténce, je zde
anatomický popis, át pop.u''á dynamiká pohybu v meziobratlové
výhřezu v oblasti krční
terminologi" výt i"'u -")iob.utt-ové ploténky a klinický obrazpři
aŽ po jednotlivé
puter". DíIe je"zdeuvedena terapie uýhř"'.' - od konzervativních postupů
operačnípřístupy.
jak před operací, tak v prvních
Speciální část obsahuje přehled rehabilitačníchpostupů
pak i v následné ambulantní
dnech po operaci, včetně obvyklých režimových opatřeních a
rehabilitačnípéči.Součástíspeciální části je i kasuistika pacienta.
poznatky z anatomie, kineziologie
Cí1em této práce bylo v teoretické 8árti
'h*out
výhřezu
krčnípáteře i mezi,obrattove ploténky jako takové a postihnout problematiku
Ve speciální
léčby.
meziobratlové ploténky a uvést moŽnosti jak konzervativní, tak operační
techniky, koncepty,
části si studentřa dalazacíl shrnout jednotlivé rehabilitačnímetodiky,
na konci uvést
polžít
a
které je možnéu pacientů s výhřezem intervertebrálního disku
páteři.
kasuištiku pacienta po op".u"i výhřezu intervertebrálního disku v krční
s literaturou ,
pracovat
V rámci teoietické části práce studentka prokázala schopnost
uvedeny notoricky známě zák|adní informace
jen je její obsah zbyečně obsáhiý, jsou
-bych,zde
kdyby zde naopak bylo více prostoru věnováno
z anatomie a kineziologie. Uvítaia
pooperačního průběhu,
operačnímpřístupům,lejich porovnáním z hlediska zatíženípacienta'
také, zďamá
výskytu následného pait"a back surgery syndromu (FBSS) a pochopitelně
fyzioterapie vliv na vznik FBSS.
jsou zde poměrně
Praktická část je opět velmi rczsáhlá,jednotlivé metody a techniky
podrobně popsány. u nokter1ich chybí jejich konkrétnívyttžití před a po operacích

meziobratlové ploténky, zda jsou některé techniky či metody více vhodné a jiné naopak
kontraindikovány a proč. Zejménanačasovánípoužitíněkterych technik je důležitézdttraznit.
Následuje kasuistika pacientky, která byla indikována k operaci krčnípáteře pro
výhŤezmeziobratlové ploténky. Studentka si pacientku vyšetřila před operací, před
piopuštěním z nemocnice a pak během kontroly na neurochirurgické ambulanci, kam byla
óujóa''a''u 6 týdnů po operaci. Bohužel se ukázalo, že pacientka kromě potížis krčnípáteÍí
tryí i dalšímikomorbiditami' které celý pooperační průběh komplikují aznemožřtýi jeji
záŤazenído ambulantní fuzioterapeutické péče.Proto studentka vypracovalanazžkladě
vyšetření krátkodobý a dlouhodobý rehabilitačníplan bez toho, aby proběhla nějaká
individuální terapie. Ve vyšetření jsou popsány rizné asymetrie, ale některé nejsou více
specifikovány (asymetrické postavení pánve, asymetrie glutámích rýh, insuficience v oblasti
ťS prechodu, .'.''i popsáno přetíženivTh/L přechodu, vyh\azená Th kyfóza..). Vzhledem
k tňu, Že pacientkuidarapocit vertiga, očekávala bych podrobnější vyšetření stran stability
stoje a vertiga.
Disťuse je z mého pohledu polzerozsáhlejším shrnutím speciální části práce.
Studentka zdelvádí,které techniky jsou z jqího pohledu pro pacienty výhodnější a proč.
Chybí zde informace zda jsou dostupné podobné práce, které se fyzioterapií po operaci
výhřezu meziobratlové ploténk y zabývaji a pokud ano' tak j aké j sou j ej ich závěry '
Po formální stránce jen uvedu chybné stránkováni . Za strěnkou29 následuje stránky
je
0-9 a pak stránka 40. Na sti. z+je chybně uvedena zkratkaFNNs místo FNSS. Jinak
pečlivě zpracovánaa překlepy jsou spíšesporadické.
'
svym obsahem a roziahem práce naplňuje požadavky na bakalářskou práci a
jí k obhajobě.
doporučuji
Během obhajoby očekávám odpovědi na několik otázek:
Proč je arležite uohem fyzioterapie po operaci dbát na napřímení s protažením a rotací
krčnípáteře?
Iakávyšetření maže fyzioterapeut použítpro vyšetření stability stoje a vertiga?
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