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Práce týká  velmi zajímavého tématu aktivity respiračního svalstva během zátěže před a po 
aplikaci terapeutické intervence v tomto případě po aplikaci Vojtovo reflexní lokomoce 
(VRL)  jako klasického zástupce neurofyziologických metodik běžně užívaných v praxi. Tuto 
metodu si autor vybral pro ovlivnění postury a k ovlivnění motorického řízení na základě 
vybavení „ideálního“ motorického vzoru aktivace posturálně-respiračního svalstva. 
V úvodní části autor předkládá solidní rešeršní přehled o funkci respiračního svalstva. Tato 
část je velmi dobře a cíleně zpracována, je jen snad nad škodu tzv. ideální respirační aktivitu 
odvozuje autor jen z pohledu vývojové kineziologie a v rešeršní části práce se nezabývá  i 
jinými pohledy na tuto motorickou aktivitu.  O motorickém systému v rámci jeho respirační 
funkce však práce přináší mnoho podstatných a dobře předložených faktů a výpovědní 
hodnota této části práce je velmi obstojná. 
Ve výzkumné části práce autor použil velmi validní objektivizační metody , tedy zátěžového 
spiroergometrického vyšetření, k ověření změny aktivity respiračního, resp. respiračně-
posturálního, svalstva před a po aplikaci VRL. Hlavním cílem bylo ověření názoru , že 
zásahem do motorického řízení bude změněn charakter dechového vzoru (timing, koordinace 
respiračního a posturálního svalstva, aktivace jednotlivých sval. skupin, jejich svalová síla 
apod.) a že tato změna bude objektivizována změnou parametrů výměny dýchacích plynů. 
Tento cíl se však podařilo naplnit jen částečně, neboť změny před a po aplikaci VRL při 
zátěži byly minimální a v nejlepších případech jen na hranici statické významnosti, nicméně 
je u měřených hodnot vždy patrná jistá tendence ke změně o což se autor v diskuzi velmi 
obratně a fundovaně opírá a získaná fakta velmi slušně kombinuje a rozebírá. Možnou chybou 
byl v tomto pohledu výběr probandů, neboť se dle protokolu jednalo o skupinu zdatných a 
mladých mužů. V jejich případě se dá předpokládat obstojná práce respiračního svalstva a tak 
i odezva na terapeutický zásah mohla být u nich fyziologicky nižší, neboť kde je  vše 
v pořádku není už moc co zlepšovat.   Proto se možná pozorovatelné změny dějí dle autorova 
výzkumu až při vyšších intenzitách zátěže, kdy stoupá nárůst působení tzv. vnitřních sil a 
stoupá tak náročnost na posturální stabilizaci a v tomto případě by mohla být výhodou 
nafacilitovaná posturálně stabilizační funkce svalstva Vojtovou reflexní lokomocí.  Autor také 
svou diskuzi správně uzavírá konstatováním, že práce potřebuje dalšího výzkumu v němž 
doporučuje měření při vyšších intenzitách zátěže.  Souhrnně v předložil diskuzní části autor 
ucelený přehled poznatků a mnohých inspirativních poznání. Velmi také oceňuji vědecký 
přístup při postupu zkoumání, kdy autor použil dvou skupin s dvěma  měřeními i s kontrolní 
skupinu u níž dle něj využil placebo efektu. Bohužel však v práci blíže nespecifikuje jakého 
pacebo efektu - tedy zda jen klid, nebo použil jako placeba např. tlaků mimo zóny výbavnosti 
apod. V metodice zpracování vidím dvě větší chyby. První je, že autor nepopisuje 
v charakteristice souboru pacientů vůbec kineziologický rozbor, a to ani bazální týkající se 
vyšetření klidového respiračního vzoru aspekcí a palpací. Nedozvídáme se tedy nic o terénu 
na kterém byla práce dechového svalstva pozorována. Chybí také klinické vyšetření a otázky 
bolesti hybného aparátu popis držení těla. Tato fakta, ale zásadně hovoří o řízení motorického 



systému a o posturálním nastavení tedy atitudě jedince.  Za druhé mi v práci chybí popis 
aktivace pomocí VRL. Není zde popis jakých pozic bylo při aplikaci VRL použito a hlavně 
jaká byla viditelná odezva pohybového aparátu. Tedy jak silná byla reakce a jak výbavní tedy 
probandi byli a zda-li nedocházelo k tzv. únikům, tedy častým patologickým reakcím během 
terapie. Chybí zde tedy zmínka o kvalitě a kvantitě proběhlé reakce na VRL. 
Jinak je ovšem diplomová práce velmi kvalitní a výše uvedené chyby nemají vliv na nosnou 
informační sílu zjištěných faktů, spíše chybí k bohatšímu uvažování nad danou 
problematikou. Velmi také oceňuji přístup autora k vědeckému záměru a jeho kvalitní 
vyšetřovací práci a  dobrou tendenci k vědeckému uvažování, čehož si cením. 
Z hlediska formálních úprav neshledávám žádných chyb a nedostatků.  
Práce splňuje všechna uložená kriteria Diplomové Práce a je přínosem pro vědecký záměr  i 
pedagogickou použitelnost.  
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
Otázky:  
- Jaká byla kvalita a kvantita proběhlé reakce na stimulaci VRL? 
- Jaký byl dechový vzor a kvalita tonu svalstva u vyšetřovaných jedinců? 
- Proč si myslíte že při dalším výzkumu budou lepší měření na vyšších intenzitách 
zátěže? 
- Myslíte si že kvalitnější dechová a posturální funkce musí být nutně ekonomičtější, než 
souhra nekvalitní tedy porušená? 
 
As. Mgr. Petr bitnar        


