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na diplomovou práci 
Karoliny Podhorské Jiříkové 
"Využití Vojtovy metody a posturálního cvičení u pacientů po cévní mozkové příhodě" 
Výběr tématu je vhodný. Řešení dané problematiky je pro praxi, pro průkaznost terapeutického efektu 
s využitím Vojtova principu u dospělých, velice potřebné. 
Charakterem je diplomová práce případovou studií. Je rozčleněna do části teoretické 
(s přehledem dosavadních poznatků) a části praktické, ve které diplomantka sleduje 
terapeutický efekt použitých fyzioterapeutických postupů u 10 pacientů s CMP. 
V úvodních kapitolách se autorka zabývá centrálním řízením hybnosti, Vojtovou technikou 
reflexního otáčení a reflexního plazení a nakonec i cévními mozkovými poruchami a 
možnostmi jejich rehabilitace. Tato část tvoří asi polovinu diplomové práce. 
Cílem praktické části bylo posouzení efektu použité terapie. Autorka si stanovila 3 hypotézy, u 
kterých uvádí i jakým způsobem je bude verifikovat. 
Metodika zahrnuje několik podkapitol s časovou osou výzkumu, charakteristikou souboru 
detailně rozpracovanou terapií (z hlediska poloh, svalových souher a spoušťových zón), 
kineziologickými i dotazníkovými vyšetřeními a nakonec způsobem hodnocení. 
Výsledky jsou zpracovávány po jednotlivých pacientech. Nejdříve je detailněji srovnáván je stav před a 
po terapii. Vždy je uváděn i rehabilitační plán, který byl dle potřeby individualizován. Jedna 
kapitola je potom věnována přehlednému srovnání změn. Výsledky dotazníků jsou podrobně 
zpracovány v dosti objemných tabulkách. 
Diskuse začíná omylem pojmy vhodnými pro zařazení v metodologické části. Vlastní práce je 
konfrontována pouze s dvěma studiemi, zabývajícími se obdobným sledováním. Většina 
diskuse se věnuje vlastnímu hodnocení jednotlivých výsledků šetření. Vždy jsou 
porovnávány se zadanými předpoklady. 
Použitá literatura v monografické i časopisecké formě je z pochopitelných důvodů pouze tuzemská a
rozsahem adekvátní danému tématu a formě práce. 
Přílohy obsahují dokumentaci z oblasti vývojové kineziologie. " 
Závěr: předložená diplomová práce i přes jisté nedostatky splňuje požadavky na ni kladené a 
proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji známku velmi dobře 
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