
POSUDEK OPONENTA
Byla posouzena disertační práce MUDr. Jiřího Šmejkala s názvem
Výskyt a řešení svalových dysbalancí u sportující a nesportující
populace se zaměřením na objektivizaci a řešení rehabilitace u
populace s nespeciÍickými bolestmi.

Kandidát předloŽil výsledky sledování svých pacientů, které
proběhlo v Německu v rehabilitačním centru Bad Steben. Práce
probíhala od roku 2009.

Jedná se o kohortu 258 jedinců obojího pohlaví v produktivním
věku. Byli hospitalizovénipo 3 tydny s diagnózou dorzalgie ve
spodních partiích páteŤe,I<terá Se v Současnosti v Evropě označuje
termínem low back pain.

Vzhledem k incidenci a četnosti tohoto syndromu ve světě a

především v Evropě, Lze tlsto práci zaÍadit do kategorie rozsáhlé
literatury tykaJicí se problému neinfekčních chorob hromadného
výskytu.

Autor si dal zailkoljednak porovnat výsledky svého sledování
s recentní evropskou literaturou. Dále se pokusil srovnat výsledky
léčby při použitívžitych standardních postupů v rehabilitaci,
s efektem dosaženým využitím nové přístrojové techniky. Toto je

velice obtižný úkol, vzhledem k tomu, že se až dosud efekt
rehabilitačních aktivit hodnotí pouze tzv. svalovým testem, např.

podle Jandy nebo Kendala. Toto testováni je zatíženo nepřesností,
podmíněnou subjektem vyšetřujícího. V Evropě je nynípouživáno
několik systémů vyhodnocujících efekt zátěže pomocí počítačových
programů. Tyto sy stémy neby ly j eště nav zájem konfrontovány. Nej sou

stanoveny ani normy a někdy je i nejednotná terminologie. Toto je

úkolem budoucnosti.
Přínos práce spočívá v tom' Že autor v mnohém potvrdil

současné poznatlq, ale v někteých parametrech je dokonce opravil.

Zazmittkustojí především to, žeprokánal zlepšení svalové síly a
ústup bolesti při vertebrogenním syndromu jiŽ za21 dnů aktivního
cvičení v rámci rehabilitačního ústavu. Svalové dysbalance Se za tuto

dobu nepodařilo odstr anit a toto dokumentovat.
Autor prokázal pouze změty hmotnosti a pokles hladiny lipidů.

o sledování glykemie není v práci zmínka. Hodnocení výsledků bylo
proveden o dotazníkovou metodou, běžně používanou v Německu.

Tato lze srovnat s obdobnými postupy v CR.



Pocity pacientů po běžném cvičení a po aktivitách na přístroji
mohou být zatíženy subjektem dotazovaných a možnájinými
psychologickymi vlivy. Srovnáním skupin dle pohlaví jen potvrzuje i
současně prokázanou převahu Žen postižených tímto syndromem.
Zce|a správně sledoval faktor věku, zaměstnání, socioekonomickych
vztahi a předch ozich fyziclých aktivit.

V seznamu použité recentní liter4tury prokáza|, Že podrobně
sledoval tuto problematiku nejen v evropském ale i světovém obzoru.
Výčet autorových publikací dokládá jeho zájem a orientaci v této
oblasti.

Ve statistickém hodnocení byly použity postupy běžně vžívané
v biomedicínclých oborech.

V práci jsem neshledal žáďné podstatné chyby. o někteých
možnostech objektivizace výsledků svalového testu se jistě
v budoucnu povede obsáhlá diskuse.

Předložená práce prokázala že autor ovládá princip vědecké
tvůrčí činnosti. Po stránce formální je bez závad.

Doporučuji práci k obhajobě před příslušnou komisí LF UK.
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