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Bc. Michaela Plháková

Pohybová aktivita u pacientů po chirurgické léčbě bederní páteře

Na základě dostupné literatury zjistit jaká fyzioterapeutická intervence po operaci bederní páteře pro hernii disku 
je nejefektivnější a nabídnout optimální pohybovout aktivitu bezprostředně po operaci i v dlouhodobé fázi 
rekonvalescence.

67
102 (71 cizojazyčných)
4 tabulky

stupeň hodnocení

Studentka se snažila pracovat samostaně, 
nicméně časové rozvržení prací při formulaci textu bylo nevyvážené.

Autorka stručně v textu shrnuje anatomi, kineziologii a biomechaniku bederní páteře, patofyziologii degenerativních 
onemnocnění a popis operačních přístupů. Hlavní částí práce je rešeršní zpracování problematiky pohybové aktivity po 

operaci bederní páteře. Výsledky práce shrnuje ve třech tabulkách dle stanovených typů nalezených prací (rešeršní práce a 
metaanalýzy, randomizované kontrolované studie, prospektivní studie). Diskuze je věcná a zahrnuje hlavní aspekty týkající 

se zvoleného tématu. Dle mého názoru chybí širší komentář k výsledkům z hlediska kvality nalezených prací.

Kladně hodnotím časově i obsahově obsáhlý přehled literatury.

Studentka předkládá přepracovanou verzi diplomové práce. Byla doplněná a upravená 
metodologie práce a byly rozšířeny výsledky rešerše dle zadaných kritérií. Otázky kladené v cíli práce zodpovídá 

a shrnuje v závěru práce.

Práce je psána formou systematické literární rešerše, výsledky členěny dle kvality nalezených prací.
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Práce poskytuje přehled dostupné literatury a může být vodítkem pro sestavování terapeutických plánů v praxi.   

Připomínka - abstrakt v anglickém jazyce je stručnější, obsahově neodpovídá abstraktu v češtině.
Čím si vysvětlujete absenci konkrétních doporučení či jejich nespecifitu ohledně sedu v brzkém pooperačním 
období? Jak probíhá hojení tkáně ploténky po mikrodisektomii a které situace jsou z biomechanického hlediska 
rizikové pro možnost opakované herniace?
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