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Téma práce: Vliv pohybové lekce Pánevní hodiny z Feldenkraisovy metody na           
propriocepci a rozsah pohybu pánve 
 
Obsah práce: V diplomové práci byl testován vliv vybrané pohybové lekce z Feldenkraisovy             
metody na pohybové funkce bederní páteře a pánve u 30 probandů ve věku 20-30 let. Po 40                 
minut kontrolní skupina absolvovala intervenci ve formě lekce pánevní hodiny a kontrolní            
skupina se věnovala nenáročným pohybovým aktivitám. K měření změn byly využity           
inerciální senzory. 
 
Kritéria hodnocení práce a stupeň jejich splnění: 

Volba tématu a jeho 
originalita  

Autorka se ve svém výzkumu zapojila do týmu postgraduálních 
studentek působících na naší katedře a realizujících výzkum ve 
spolupráci s 2. lékařskou fakultou. Jednalo se o Mgr. Kláru 
Mišinovou s s postgraduálním výzkumem na téma využití 
inerciálních senzorů při testování propriocepce (tedy polohocitu a 
pohybocitu) pod vedením doc. Radvanského a Mgr. Elišku 
Nejdlovou s tématem Feldenkraisovy metody pod vedením doc. 
Strnada. Výzkumný tým po celou dobu aktivně spolupracoval a 
Barbora byla jeho aktivním členem. 
Téma propriocepce ve zdravotní tělesné výchově považujeme za 
velice důležité. Cílem preventivních a vyrovnávacích cvičení je 
rozvíjet a prohlubovat  tělesné sebeuvědomění. Je snaha především 
zlepšit pohybovou kvalitu, která je na rozvoji senzorických funkcí 
přímo závislá.. 
A právě tu je nesmírně obtížné objektivně změřit. Z těchto důvodů 
jsem přivítala volbu tématu diplomantkou. Téma považuji za 
originální a výzkum v této oblasti za vysoce žádoucí. 
 

Teoretické znalosti 

Zpracování  teoretické části je na velmi dobré úrovni. Téma 
Feldenkraisovy metody je nastíněno nejen z hlediska historického a 
filosofického, ale také z hlediska moderního výzkumu, kdy autorka 
provedla kvalitní rešerši dostupných výzkumných prací s tématem 
metody.  
Stejně pečlivě je zpracované i propriocepce, kdy autorka v 
teoretickém základu vychází z renomovaných tuzemských 
kineziologů (Véle,  Kolář), ale doplňuje i autory zahraniční.  Kromě 
významu vnímání pohybu a polohy je zde i samostatná kapitola 
věnovaná metodám, pomocí nichž je možné určité aspekty 
propriocepce hodnotit (zpravidla zaměřené na rozlišení a 



reprodukci určitého pohybu či polohy). Literární zdroje jsou 
zastoupeny v množství, které plně odpovídá požadavkům kladeným 
na diplomové práce. 
Bonusem teoretické části je originální výtvarné zpracování obrázků 
k lekci Pánevní hodiny. 

Adekvátnost použitých 
metod 

Metody sběru dat byly zvoleny adekvátně a na základě pečlivé 
rozvahy. Inovativnost metod s sebou nesla na jedné straně větší 
přínos a na druhé straně větší rizika z málo probádané oblasti. To je 
třeba vzít v potaz a náležitě ocenit. 

Stupeň splnění cíle práce Cíle práce byly adekvátně stanoveny i naplněny.  

Logická stavba práce Práce má logické členění, je přehledná a dobře strukturovaná. 

 
Zpracování a interpretace dat 

Praktická část se nachází na 16 stranách (7 stran metodiky, 5 stran 
výsledků a 4 strany diskuze). V metodologické části jsou všechny 
náležité kapitoly s odpovídajícím obsahem. Výsledky jsou velmi 
přehledně prezentovány, staticky zpracovány a adekvátně 
interpretovány. V Diskuzi jsou vlastní výsledky výzkumu řádně 
porovnány s dalšími výzkumy. 

Využitelnost výsledků práce 
v praxi  

V práci autorka kombinovala dvě zajímavá a originální témata, a to 
Feldenkraisovu metodu a možnost testování schopnosti rozlišit a 
replikovat pohyb. Obě tato témata jsou spojená s množstvím otázek 
a u některých bude trvat řadu let dalšího výzkumu, než se je podaří 
uspokojivě zodpovědět. 
Nicméně se domnívám, že práce Barbory Pehalové svůj význam již 
prokázala. Výsledky výzkumu byly již 2x prezentovány na 
konferenci Scientia Movens (v loňském roce se Barbora podílela 
jako spoluautorka, v letošním roce již samostatně prezentovala v 
anglické a biomedicínské sekci, kde byl její příspěvek spolu s 
dalšími oceněn). Rovněž z výsledků byly publikovány již dva 
články (Česká kinantropologie a Tělesná výchova a sport mládeže). 
Je plánována publikace kompletních výsledků práce v anglickém 
jazyce. 

Stylistická úroveň Práce má velmi dobrou stylistickou úroveň. Dobře se čte a 
prakticky neobsahuje jazykové chyby. 

Samostatnost studenta při 
zpracování tématu a 
spolupráce s vedoucím 

Téma si autorka zvolila na základě nabídky katedry, ale pracovala 
na něm intenzivně jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími 
členkami výzkumného týmu. 
Z hlediska vedoucího práce bych ráda ocenila dobrou komunikaci a 
operativní reakci na veškeré připomínky a doporučení. 
Barbora Pehalová je vynikající studentkou, což prokázala i v 
dalších předmětech a při reprezentaci fakulty fakulty a oboru na 
mimořádných akcích nad rámec studia: mezinárodní konference 



ECSS v roce 2019, absolvování půlročního programu EUDAPA ve 
Finsku a jednosemestrální pobyt na mezinárodním IMAPA 
programu na KU Leuven v Belgii.  
Jedná se o studentku s vysokými studijními předpoklady a osobně 
bych jí doporučovala zvážit pokračování v postgraduálním studiu. 

 

Otázky k diskuzi při obhajobě:  
1) Znáte nějaké testy, kterými se polohocit a pohybocit dá jednoduše testovat v praxi 
(klinické, tělovýchovné)? 
 
2) Testování bylo zaměřené na polohocit a pohybocit. Pokud se v oblasti těchto senzorických 
funkcí objeví porucha, jaké mohou být její důsledky?  
 
  
Hodnocení:  
Studentka Bc. Barbora Pehalová svoji diplomovou práci zpracovala na velmi dobré úrovni.            
Studentka prokázala schopnost pracovat samostatně i v týmu, a výsledkem je zajímavý a             
kvalitní projekt. Jsem přesvědčená, že práce zcela splňuje jak obsahové, tak formální            
požadavky na zpracování diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji           
hodnocení stupněm VÝBORNĚ. 

 
 
 

V Praze, 10. 6. 2020 
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   PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.   

 


