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Vertebrogenní obtíže jsou vůbec nejčastější příčinou návštěvy ordinace fyzioterapeuta,
proto téma radikulámích syndromů je, a vŽdy bude, aktuální' I přes rozvoj invazivních
postupů léčby zistává konzervativní terapie metodou první volby. Pro fyzioterapeuta je
zásadní schopnost správně diagnostikovat příčinu obtížipacienta a dle toho volit i vhodnou
kombinaci technik, k čemuž by měla přispět i práce pisatelky. Téma je podáno na 58 stranách
textu s 1 stranou příloh, autorka cituje 42literarních zdrojů, z toho 23 zahtaničních.

Stavba práce
Práce obsahuje část teoretickou a kazuistikujednoho pacienta. V teoretickém oddílu

autorka rešeršně zpracováváproblematiku anatomie a kineziologie bederní páteře,
etiopatogeneze a klinický obraz radikulárního syndromu, jeho diagnostiku á diferenciálně
diagnostický pohled na problematiku. Dále následuje oddíl s představením pěti nejčastěji
p ouživ aný ch terapeutických konceptů.

V praktické části je představena kazuistikapacientaobsahující vstupní a výstupní
vyšetření a popis provedené terapie. Nechybí ani krátké zhodnocení efektu terapie.

Práci zakončuje diskuze, ve které se autorka na 4 stranách snaŽí konfrontovat
jednotlivé techniky či například rozpor v lokalizaci dermatomů v různých zdrojích.

Celkově hodnotím práci jako přehledně členěnou, vyváženouv poměru jednotlivých
kapitol, text je podán čtivou formou' je přehledný a srozumitelný. obsahově byth ocenilá,
pokud by autorka svou pozomost z běžně dostupných informací jako je anatomie, podrobný
popis vyšetření svalového testu, vyšetření čití, neurologického vyšetření apod. věnovala
hlubšímu nahlédnutí do diferenciální diagnostiky _ kde postrádám zaprvé některé diagnózy
(např. trochanterický syndrom, meralgia paraesthetica, infekční neuritidy s jinou noxou než
herpes zoster), ale také podrobnější popis znaků, dle kterých lze jednotlive knnicteiednotky
odlišit.

V diskuzi se autorka vyjadřuje k vhodnosti či nevhodnostijednotlivých terapií,
bohužel některé argumenty podává spíše na úrovni dojmů než jasných dat, cožpro vědeckou
práci není vhodné.

Kazuistika
Autorka na 10 stranách předkládá zžunarnvstupního r,yšetření s manuálním ošetřením

pacientky a zácvikem k autoterapii, která trvala 4 týdny. Následoval kontrolní kineziologický
rozbor a zhodnocení výsledků. Celkově je kazuistikazptacována podrobně a pečlivě, uyL uý
ale vhodné ji doplnit o ťotodokumentaci a v úvodu uvést věk a pohlaví probanda.
Pravděpodobně proto, že autorka ještě nedisponuje delšími zkušenostmi z klinické praxe'
nachéním určité nepřesnosti, na které bych ráda upozornila. Pisatelka nekomentuje
diskrepanci v diagnóze bilaterálního kořenového syndromu S1, kdy pacientka ,r1ádr" stoj na
špičkách, ale nezvládá stoj na patách.Dále pozitivní Trendelenburgův test není typický pio S1
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Symptomatiku. S tímto příznakem a s popisovanou kachní chtu:í bych předpokládala vyšetření
kyčelních kloubů, které ve vyšetření postrádám. Dále poklá dám zánedostatečný popistest
extenze je pozitivní -základnimprincipem DNS testů je popis kvality souhry nikoliv jen
prostým zařazením, zda je či není přítomná patologie'

V hodnocení i diskuzi autorka zmiňuje velmi dobý efekt DNS terapie' přitom
pacientka byla ošetřena i manuálními technikami a Vojtovou reflexní lokomocí. Pozitivní
qýsledný efekt následně nelze přičítat jen jedné zpoužitýchterapií.

Vzhledem k přetrvávajícím obtížim by bylo vhodné do ávěru uvést dlouhodobý plar'
a následná doporučení.

Formální náležitosti
Formální stránka ptáce splňuje kritéria pro psaní diplomových prací, celkově ji

hodnotím velmi kladně. Autorka řádně vyznačuje citace, text je vyjma ojedinělých pieklepů
zpracovétn bez chyb. Jen bych upozomila na překlep v odkazu na další kapitolu v textu na
straně 26 a27, kde je místo 3'5 respektive 3.6 uvedeno 2.5 a2.6. Dále se v práci objevuje
zWatkaVAS ve významuvertebrogenní algický syndrom, ale také vizlální analogóvá škála'
anižby bylo odlišeno a uvedeno v seznamu zkratek.

Závěr
Předložená práce je velmi dobře zptacovánapo stránce formální, stylistické i grafické.

Je škoda, že autorka nezašla pod povrch dané tématiky, nepracovala více do hloubkyá to
nejen v kapitole zabývající diferenciální diagnostikou, ale také v kritickém hodnocení
jednotlir,ych technik, jelikož u některých lze jistě naléztvíce výzkumů a hodnoc ení, nežkterá
jsou citovanáv práci. Přes qitky práci pokládám zasplňující nároky kladené na bakalářskou
práci, a proto ji DOPORUCUJI k obhajobě.

otázl<y k obhajobě:
l. Jak si vysvětlujete neschopnost pacientky postavit se na paty při diagtóze kořenového

syndromu S1. U kterého kořenového syndromu nacházímepozitivniTrendelenburgův
ptíznak?

2. Jaká vyšetření mimo klinického ttajívýznamnou roli v diagnostice kořenových
syndromů. Jak byste hodnotila míru jejich využití?

3. Myslíte si' Že dělení radikulárního a pseudoradikulárního dráždění podle bolestí
končící či překračující kolenní kloub je exaktní?

Praha, IL 5.2014

Mgr. Lucie oplová
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