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Předkládaná práce v rozsahu 57 stran (bez příloh) je rozdělená na dvě části: teoretickou v rozsahu 
32 stran a část praktickou v rozsahu 5 stran. Zbytek je věnován výsledkům, diskuzi a závěru. 
Celkový počet citací je 90. 

Jako cíl si práce stanovuje vliv Feldenkraisovi metody na propriocepci v oblasti bederní páteře a 
pánve. K tomuto výsledku má pomoci Pre-test: test repozice pánve, Matthiasův test, dále analýza 
čidel WMS4 umístěných v oblasti páteře. 


Feldenkraisova metoda patří mezi fyzioterapeutické metody poměrně nové a určitě si zaslouží 
větší analýzu a zkoumání. Nicméně hned na úvod musím říct, že téma je špatně zvolené nebo 
alespoň nazvané. Jak studentka chce měřit propriocepci? Což je její hlavní cíl práce. Senzory 
WNS4 jsou akcelerometry, tedy měří změnu zrychlení, a ne polohu, jak se tedy určí změna polohy, 
kde jsou ty akcelerometry nalepené?


Práce je hned na první pohled nevyvážená: 32 stran teorie, jenž nepřináší vůbec nic nového, a 
pouze 5 stran praktické části. Z chyb je možno jmenovat například: 

- chybí odkaz na The Feldenkrais Journal, jenž komunita, která se touto metodou zabývá, 

používá,

- odkaz princip.cz neexistuje, 

- obr. 11 nemá popsanou osu Y - není tedy jasné, co graf znázorňuje. 


Zápory:

Nevyvážená teoretická a praktická část, nedostatečně popsané grafy, špatně zvolená metodika a 
objektivizace praktické části, teorie nepřináší žádné inovativní informace.




Klady: 
Zajímavé téma, jenž stojí za analýzu.


Otázky: 
1) Přesně popsat funkci WMS4 senzorů a vysvětlit, jak akcelerometr může určit polohu?

2) Kde vzniká iniciace pohybové aktivity?

3) Je opravdu test dle Matthiase vhodný pro nalezení odpovědí k řešení cíle, jenž si stanovujete?

4) Jak propriocepce souvisí s exterocepcí, jak je znázorněné na obrázku č. 3?


Práce má řadu nedostatků, nicméně splňuje vše, co diplomová práce má, a proto doporučuji k 
obhajobě.

Hodnocení navrhuji za DOBŘE. 

vypracoval 

PhDr.Petr Šifta, Ph.D.


dne 7.6.2020

v Rychnově u Jablonce nad Nisou


