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Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 57 stran, včetně 9 stran příloh, a čerpá z 23 

literárních zdrojů, z nichž  7 je cizojazyčných. 

V úvodní teoretické části autor charakterizuje onemocnění mozková obrna, seznamuje nás s 

jeho etiologií a popisuje různé formy tohoto onemocnění.  Dále se podrobně věnuje analýze chůze a 

krokového cyklu u zdravého jedince a následně rozebírá charakter chůze u jedinců s různými formami 

mozkové obrny. Celá tato část je zpracována velice přehledně s četnými odkazy na domácí i 

zahraniční prameny a je z ní patrná dobrá orientace v dané problematice i schopnost získané 

informace správně roztřídit a systematicky zpracovat pro účely bakalářské práce.  

V praktické části jsou uvedeny cíle, úkoly, vědecké otázky a hypotézy práce, zdravotní stav 

sledovaného probanda a dále je zde přesně popsán způsob sběru dat při pozorování probanda v 

průběhu měření a při samotném měření pomocí přístroje Pedar - X systém. Po zpracování získaných 

dat znázornil student výsledky v přehledných barevných grafech, které umožňují relativně snadné 

porovnání rozložení tlaku na dolních končetinách při jednotlivých typech chůze. V diskuzní části autor 

odpovídá na výzkumnou otázku, dále uvádí, která ze snovených hypotéz byla potvrzena a která 

vyvrácena, a hledá vysvětlení pro tyto skutečnosti. Vzhledem k určité specifičnosti dané problematiky 

neměl autor, jak sám v textu zmiňuje, příliš možností ke srovnání výsledků svého výzkumu s jinými 

odbornými publikacemi na podobné téma. 

 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Str. 12: Prosím, vysvětlete, co znamená "... novorozenec nedokáže zcela správně klinicky 

odpovědět na dorzální či ventrální flexi v hleznu" a dále větu, která začíná slovy "Mezi hlavní 

ukazatele …". 

2. Str. 14: U přehledu forem MO jednotlivých autorů, bych jejich jména neuváděla v závorce. 

3. Str. 15-17: Proč v názvu podkapitol u forem MO někdy používáte velké a jindy malé písmeno? 

4. Str. 31-33: Číslo měření a popis v textu nesouhlasí s obrázkem č. 3.  

5. Str. 36: V názvu grafu č. 2 chybí slovo "dolní". 

6. Str. 37: V grafech máte jako 2. v pořadí uvedeno úzké držení berlí na rozdíl od označení tohoto 

měření v kapitole Metodika, kde je označeno jako měření č. 3. Poslední věta na stránce nedává 

smysl. 

7. Str. 44: První věta posledního odstavce nedává smysl. 

8. Ostatní drobné chyby a formulační nepřesnosti v textu nenarušují srozumitelnost práce. 

9. V textu uvádíte, že se proband věnuje rugby vozíčkářů. Zajímalo by mě, zda používá vozík i jindy 

než při sportu, a také od kolika let používá při chůzi berle. 



Závěr: 

 Student si pro svoji bakalářskou práci zvolil velice zajímavé téma. Domnívám se, že jeho 

výzkum přinesl i velmi zajímavé a do určité míry nečekané výsledky. Hlavní potenciál práce vidím v 

možnosti praktického využití použité metody biomechanické analýzy chůze např. u jedinců s 

mozkovou obrnou nebo u osob dlouhodobě používajících berle. Předpokládám, že výsledky měření 

by mohly sloužit k případné korekci jejich chůze. 

Posuzovanou práci považuji za velmi kvalitní. Po formální i obsahové stránce splňuje všechny 

náležitosti bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 24.06.2019      MUDr. Michaela Malá 


