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Cílem diplomové práce bylo zjišťování míry krátkodobé závislosti mezi úrovní posturální stabilizace 
zjištěné pomocí posturálního provokačního testu s pomůckou Propriomed a změnou tepové 
frekvence monitorovanou v průběhu tohoto vyšetření a poté zjišťování korelace úrovně posturální 
stabilizace a změny tepové frekvence po opakovaném cvičení s pomůckou Propriomed odpovídajícím 
terapii. A dále byla zjišťována korelace mezi úrovní posturální stabilizace zjištěnou při terapeutickém 
cvičení s Propriomedem a indexem zdatnosti na podkladě tzv. Polar fitness testu (OwnIndex), který je 
založen hlavně na sledování variability srdeční frekvence v klidu. 
 
Podstatou komparativní studie byla analýza provokačního testu s elastickým prutem Propriomed s 
nastavitelnou frekvencí kmitání a aktivním udržováním předepsané amplitudy oscilačních pohybů 
konců Propriomedu v závislosti na kvalitě řízení posturální stabilizace a srovnání tohoto 
senzomotorického projevu se změnami vegetativního logistického řízení sympaticko-
parasympatického nervového systému. 
 
Autorka definovala 3 hypotézy. V první hypotéze zkoumala, zda existuje závislost mezi úrovní 
posturální stabilizace a rozdílem mezi maximální a minimální tepovou frekvencí při provokačním 
testu s Propriomedem, tedy při krátkodobém zatížení senzomotorického systému, které při dobrém 
posturálním řízení intersegmentální stabilizace z CNS nevyčerpá plně rezervy tzv. programů řídících 
svalové stabilizační souhry. V druhé hypotéze zkoumala autorka vliv dlouhodobějšího cvičení s 
Propriomedem na rozdíly mezi maximální tepovou frekvencí na konci a před začátkem série 
provokačních testů s Propriomedem, odpovídajících posturální terapii s touto cvičení pomůckou. Ve 
třetí hypotéze studentka předpokládala, že existuje závislost mezi úrovní posturální stabilizace a 
úrovní aerobní zdatnosti na základě Polar fitness testu (OwnIndex). 
 
Výsledky: První hypotéza nebyla statisticky signifikantně potvrzena. Druhá a třetí hypotéza byly 
statisticky signifikantně potvrzeny. 
 
Diplomantka zpracovala před provedením série experimentů problematiku posturální stabilizace, 
statické a dynamické rovnováhy a výstižně popsala úlohu vegetativního tzv. autonomního nervového 
systému řídícího logistiku ve službách senzomotoriky.  
 
Metodicky přehledně byl zpracován design studie. Zvláště bych vyzdvihl to, že diplomantka brala v 
úvahu řadu faktorů ovlivňujících významně funkci vegetativního NS jako je kvalita spánku, únava, stav 
výživy. V pěkné diskuzi diplomantka uvedla možná vysvětlení, proč byly výsledky po krátkodobém 
cvičení odlišné od výsledků po delším cvičení, se zaměřením na funkci vegetativní logistiky. 
 
Diplomovou práci doporučuji k přijetí.                                       MUDr. Eugen Rašev Ph.D. 


