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Prace pfedstavuje pilotni studii, do ktere bylo zahrnuto setfeni na ctyfech
probandech s cilem testovat za dynamickych podminek - merit tlakovou silu
v medialnim a lateralnim regionu paty pfi doslapu, a za statickych podminek -
merit maximalni vychylky a celkovou drahu CoP. Za 'ucelem uvedeneho
setfeni, ktera byla provedena bez a s aplikaci tapu bylo pouzito zafizeni
Footscan.
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Cleneni diplomove prace je systematicke - do deviti kapitol - a je v souladu
s pozadavky, ktere jsou kladeny na diplomovou praci.

Metody feseni, ktere autor zvolil k dosazeni stanovenych cilu jsou vyhovujici a
na vysledky, kterych bylo v ramci studie dosazeno je nutno pohlizet jako na
vysledky velmi cenne, i pfes to, ze byly ziskany pouze u male skupiny
probandu. V neposledni fade jsou ziskane vysledky velmi cenne i proto, ze pocet
studii, ktere hodnoti efekt tapovani, a to z jakehokoliv pohledu, je stale jeste
nedostacujici a tak pfedlozena studie je malym pfispevkem pro aplikaci tapovani
ve smyslu EBM.

K formalni strance prace, jakoz i ke spolupraci s diplomantem nemam zadnych
pfipominek.

Jak jiz vyse uvedeno, ziskane vysledky jsou velmi cenne a budou pfinosem pro
klinickou praxi v oblasti vyuziti tapovacich technik,



Dotazpro obhajobu:
Jakym smerem by se mel ubirat dalsi vyzkum v oblasti, ve ktere byl proveden
Vas experiment.

Zaver:

Pfedlozena diplomova prace splriuje pozadavky, ktere jsou na diplomove prace
kladeny a doporucuji proto komisi pro SZZK pfijmout diplomovou praci Be.
Petra Hany k obhajobe a navrhuji hodnoceni.. /7..
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