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Vliv řízení průtoku vzduchu hlasivkami na dynamickou stabilizaci stoje

Cílem této diplomové práce je zjistit, zda a jak se projeví vliv modulace hlasivek

na dynamickou stabilizaci těla ve stoji při translačních posunech opěrné plochy různých

intenzit a A-P směrů. 

103 včetně citace literatury

celkem 79, z toho 43  cizojazyčných
25 obrázků, 10 tabulek, 5 příloh včetně CD

stupeň hodnocení

Teoretická část práce je zpracována velmi kvalitně a přináší ucelené informace k řešené problematice.

Na této práci kladně hodnotím jak samostatný aktivní přístup řešitelky při realizaci a vyhodnocování 

experimentální části.  Pro formulaci hypotéz byl zvolen cílený výzkum. 

Pro hodnocení dynamické posturální stability byla vybrána metoda dynamické počítačové posturografie. 

Diplomantka zvolila jako hlavním zkoumaný parametr tzv. latenci. Jedná se o čas (ms) mezi začátkem 

pohybu plošiny a reakcí vyšetřovaného.

Při experimentu byla použita metoda spirometrie pro objektivizaci průtoku vzduchu dechovými cestami 

během dechových/ fonačních manévrů.

Bylo provedeno mnoho měření (6 dechových variant x 3 intenzity x 2 směry x 23 probandů), které byly 

uloženy do analyzačního softwaru přístroje Neurocom Smart EquiTest. Pro každou variantu přístroj provedl 

3 opakování. 

Celkově práci hodnotím jako mimořádně kvalitní.



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 7.9.2019

Teoretická část práce je zpracována velmi kvalitně a přináší ucelené informace k řešené problematice.

Na této práci kladně hodnotím jak samostatný aktivní přístup řešitelky při realizaci a vyhodnocování 

experimentální části.  Pro formulaci hypotéz byl zvolen cílený výzkum. 

Pro hodnocení dynamické posturální stability byla vybrána metoda dynamické počítačové posturografie. 

Diplomantka zvolila jako hlavním zkoumaný parametr tzv. latenci. Jedná se o čas (ms) mezi začátkem 

pohybu plošiny a reakcí vyšetřovaného.

Při experimentu byla použita metoda spirometrie pro objektivizaci průtoku vzduchu dechovými cestami 

během dechových/ fonačních manévrů.

Bylo provedeno mnoho měření (6 dechových variant x 3 intenzity x 2 směry x 23 probandů), které byly 

uloženy do analyzačního softwaru přístroje Neurocom Smart EquiTest. Pro každou variantu přístroj provedl 

3 opakování. 

Celkově práci hodnotím jako mimořádně kvalitní.
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