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Cíl práce: Vybrat a modifikovat vhodné cviky SM systému pro cvičení na invalidním vozíku 

a aplikovat tyto cviky pro osoby po TML. Zjistit, jak na cvičení osoby po transverzální míšní 

lézi reagují a zda je cvičení vhodné jako zdravotně kompenzační cvičení. Porovnat se 

zdravými jedinci. 

 

 

1. Kritéria hodnocení práce: 

  
stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle 

práce 
 X   

teoretické znalosti  x   

logická stavba práce  X   

vstupní údaje a jejich 

zpracování 
 X   

práce s literaturou 

včetně citací 
  X  

adekvátnost 

použitých metod 
 X   

hloubka provedené 

analýzy ve vztahu k 

tématu 

  X  

využitelnost 

výsledků práce v 

praxi 

 x   

úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
 x   

stylistická úroveň   X  

  

 

Formální hledisko: 

Z formálního hlediska je diplomová práce v pořádku. Diplomantka čerpala z 29 literárních 

zdrojů, z toho pouze z jednoho zahraničního. Domnívám se, že počet literárních zdrojů je 

malý, možná je to z důvodu absence literatury na dané téma, které v Čechách ani v zahraničí 

není příliš nebo je velmi málo zkoumané.  

 



V referenčním seznamu nenalézám autory citované v textu práce: 

Vatěrová, (2006, 2011) - v textu citována na str. 27 a 67 

Smíšek (2017) – v textu citován na str. 64 

Nesvadba (2016) – v textu citována na str.67 

 

Citace jsou jinak v pořádku, práce s literaturou také. 

 

Pozn.:  

s. 20  Zevně od obou vnitřních plen je tvrdá plena míšní, tvořená tvrdým vazivem.[8] – to je 

citace? Neodpovídá číslu 8 v seznamu literatury a v práci cituje autorka jiným způsobem, 

pravděpodobně se jedná o omyl. 

 

 

Obsahové hledisko: 

Abstrakt správně obsahuje název, cíl, metody, výsledky a klíčová slova. Jsou zde však 

zbytečně dlouhé komplikovaně tvořené věty.  

 

V úvodu se diplomantka vyjadřuje k tomu, proč si dané téma zvolila. Vedly ji osobní důvody 

a pozitivní zkušenost s metodou MS. Je zde stručné nastínění práce, určitý vhled do 

budoucna. 

  

V rešeršní části své práce se věnuje obecně SM systému, pak pečlivě popisuje celý systém, 

veškeré svaly a řetězce, kde odkazuje v textu i na cviky užité ve výzkumu. Dále věnuje 

kapitoly osobám po transversální míšní lézi, jelikož s těmito pacienty při svém výzkumu 

pracovala. Popisuje základní stavbu páteře, míchy, dále se zabývá typy lézí a poškození 

míchy. Popisuje sed vozíčkáře a svalovou stabilizaci sedu vozíčkáře. Kapitolu 2.2.3 

Komplikace po poranění míchy bych logicky spíše očekávala před kapitolou 2.2.2 Pohybové 

stereotypy osob s TML. 

 

Praktická část 

 

Cíle, úkoly hypotézy: 

Jasně formulovaný cíl práce je v abstraktu, v textu autorka uvádí: 

„Cílem bylo vybrat a modifikovat vhodné cviky SM systému pro cvičení na invalidním 

vozíku a aplikovat tyto cviky při sérii cvičebních lekcí v Centru Paraple pro 2 skupiny 

probandů po dobu třítýdenního pobytu v Centru Paraple.“  - Vnímám jako trochu matoucí 2 

skupiny probandů, jelikož se jednalo o stejné skupiny, pouze z organizačních důvodů 

rozdělené, nijak jste je vzájemně neporovnávala. Vlastně to byla jedna skupina 8 probandů, 

kterou jste si rozdělila, abyste s nimi mohla lépe cvičit stejné cvičení. 

 

Autorka uvádí úkoly práce a 3 vědecké otázky.  

 

Metodika 

 

V metodice práce je uveden druh výzkumu, jedná se o kvalitativní výzkum.  Autorka provedla 

anketní šetření. Vše popsáno.  

 

Metody sběru dat jsou trochu nejasně psané čtenář musí několikrát text pročíst, aby se 

zorientoval. 

 



Při popisu průběhu lekcí autorka píše, že obě skupiny cvičily 10 lekcí po 50 minutách. Poté 

píše, že prvních 6 lekcí se cvičilo nějakým způsobem, aby se cviky probandi naučili, a pak 

dalších 6 lekcích se cvičilo jinak. To mi nedává součet 10 , ale 12 lekcí…. 

 

Při popisu skupiny je uvedena osobní anamnéza každého probanda. 

 

Velmi oceňuji modifikaci cviků a povedené ilustrace autorky. 

 

Výsledky 

Výsledky jsou v podobě grafické, nejprve první anketa týkající se bolesti pohybového 

aparátu, dále graficky anketa týkající se účinnosti cvičení SM (pocitu z lekcí, vnímání 

zapojení a uvolnění svalů a zlepšení bolestivosti či potenciálu ke zlepšení bolestivosti). 

 

Každý proband je pečlivě popsán. 

 

 

Diskuse 

V diskusi autorka obhajuje a vysvětluje proč modifikovala z 12 cviků SM systému pouze 7. 

Sama má osobní zkušenost se SM systémem a je kvalifikovaný cvičitel. 

Uvádí a uvědomuje si slabiny nebo nedostatky v práci (např. u cviku č. 6) 

Autorka správně uvádí že výsledky jsou pouze orientační vzhledem k malému počtu probandů 

a krátké době šetření, což je u takového typu práce normální. Zamýšlí se nad dalšími 

možnostmi výzkumu do budoucna. 

 

Závěr 

Závěr obsahuje shrnutí práce a její další případné využití.   

 

 

2. Připomínky: 

V práci se nacházejí překlepy a gramatické chyby: např. 

-  ….ze specializovaného kurzu o metodě SM systém pod vedením Bc. Trávníkem, 

kterého jsem se zúčastnila. (úvod) 

- Dvě ankety byly pro probandy, jeden před začátkem cvičebních lekcí a jeden po jejich 

ukončení. Jedna anketa byl pro skupinu…s.30 

- Samotné lekce probíhaly v rámci dvou po sobě jdoucích třítýdenního pobytu v Centru 

Paraple. …s. 40 

- V průběhu pobytu v CP ho bolesti pohybového aparátu trápili…s. 61 

 

 

Obsah je napsán jiným typem písma než zbytek práce. 

 

 

 

3. Otázky k obhajobě: 

1. Je SM systém využíván i mimo hranice České republiky? Je snaha rozšířit tuto metodu 

mimo ČR? 

2. Chtěla byste se nadále věnovat modifikacím SM systému pro různě handicapované osoby? 

 

Závěr hodnocení: 



 Předkládaná práce přes uvedené připomínky splňuje požadavky, kladené na tento typ 

závěrečné práce.  Je smysluplná a zajímavá, je vidět, že autorku téma velmi zajímá a baví. 

Práce se jeví jako jedinečná v tom, že autorka modifikovala cvičení SM systému, standartně 

určenému pro nehandicapovanou populaci, pro osoby po transverzální míšní lézi. A tato 

modifikace cvičencům byla příjemná a pozitivně ovlivnila jejich motivaci cvičit i nadále. 

Při dalším výzkumu doporučuji zapracovat na hlubší analýze k tématu, možná zvážit, zda SM 

systém není pouze jedna jediná metoda cvičení, která může pomoci, resp. hledat více 

možností a řešení. 

 

Navrhuji ji k obhajobě. 

 

    5.9. 2018,  Praha               Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D   

datum a místo 

vyhotovení posudku 
  

podpis oponenta 

diplomové práce 
  

  

 

 

 

 


