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Předložená disertační práce má 84 stran na které navazují 2 přílohy – 2 tabulky (záznamy
somatických měření a výsledky vyšetření dynamometrem ) a seznam publikací autorky.
Součástí materiálů pro obhajobu je 1 výtisk autoreferátu.
Podmínky stanovené OR pro obhajobu disertační práce autorka splnila.

Připomínky a otázky k jednotlivým kapitolám práce:

1. Úvod (str. 6 – 40): v rozsáhlém úvodu se autorka zabývá významem pohybu, stručně
popisuje fyziologii hybnosti včetně základů činnosti kosterního svalu. V další části
popisuje držení těla ve vývoji i patologii. Poslední část úvodu je věnována hlubokém u
stabilizačnímu systému páteře.

2. Cíl práce je stanoven. Pro jeho dosažení je práce rozdělena do dvou úkolů, ze kterých
jsou definovány tři pracovní hypotézy.

3. Metodika: v této části autorka popisuje konstrukci použitých svalových dynamometrů
SD01 a SD02. Charakterizuje soubory vyšetřovaných osob v prvním i druhém
stanoveném úkolu a popisuje použité testy

4. Výsledky: jsou rozděleny dvou částí. Úkol č. 1: palpační vyšetření vykazuje po 6
týdenním cvičení zlepšení schopnosti aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišních
svalů a svalů pánevního dna u 89% cvičenců . Vyšetření dynamometrem výsledky
palpačního vyšetření potvrdilo s tím, že větších rozdílů mezi vstupními a výstupními
hodnotami měření bylo u chlapců. Hypotéza č. 1 byla potvrzena.Výsledky úkolu č. 2 –
zapojení jednotlivých břišních svalů při „bráničním testu“ a standardním testu „sed-
leh“ potvrdil hypotézu č. 2  (shodný poměr zapojení přímých a příčných břišních
svalů) a pouze částečně potvrdil hypotézu č. 3 (dynamická zátěž břišních svalů zvýší
úsilí celkově i jednotlivými svaly). Výhodou pro vyšetření se ukázala konstrukce
nového typu dynamometru.

5. Diskuze je rozdělena do dvou částí podle stanovených úkolů. Autorka komentuje
dosažené výsledky a porovnává je s literárními údaji o významu bránice, svalů břišn í
stěny vzhledem ke stabilizaci bederní části páteře. Konstatuje, že bolesti zad jako
důsledek svalových dysbalancí při stále klesající pohybové aktivitě už i dětí, j sou
jednou z nejčastějších příčin návštěv u lékaře. Použití svalových dynamometrů
umožňuje objektivizovat výsledky kompenzačních cvičení , správně prováděných
cvičení v posilovnách a i je možné jejich použití pro kontrolu tréninků u aktivních
sportovců.

6. Závěr: shrnuje dosažené výsledky

7. Literatura: celkem 81 připojených (číslovaných) odkazů na literaturu se vztahuje
k řešené problematice. Z toho 32 prací (32% ) je od zahraničních autorů. Citace prací
jsou napsány nestandardně- někdy je časopis citován  zkratkou , někdy je vypsán celý
název



8. Závěrečnou část tvoří přílohy (2 tabulky) a seznam publikací autorky rozdělený
podle pokynů Koordinační rady biomedicíny.

Autoreferát: splňuje podmínky na jeho vypracování

Připomínky a komentáře : text je napsán velmi pečlivě a s minimem překlepů.Určité
nepřesnosti v textu jsou zejména tam, kde autorka popisuje fyziologické mechanismy .
Svalová kontrakce - např. str. 16 – aktinové vlákno umožňuje navázat Ca 2+ ionty....na
nervosvalové ploténce se pomocí synapse.... ..Nebo - str. 68 ... dochází k zešikmení těla
obratle...
Tvrzení ....břišní dutina, jako tekutinou naplněný prostor... str. 71, také není úplně přesné.
I použití slovesa .. programem jsme vycvičovali expanzi (roztlačení) břišní dutiny .. je
velmi neobvyklé.

Otázky:
1. pro úkol č. 1 byli vybráni zdraví dobrovolníci ve věku 12 – 16 let. Pro úkol č. 2 soubor

tvořily zdravé ženy - průměrný věk byl 21,6 let. Jiný soubor, jiné věkové rozpětí 19 –
35 let... na výsledcích se podílí jiná věková kategorie. Těch proměnných tam bylo více
věk - pohlaví – trénovanost – netrénovanost. Jak velkou roli hrají jednotlivé
parametry?

2. Součástí práce bylo také porovnání funkčnosti nově vyvinutého dynamometru SD02.
Co se bude dít s dynamometrem dále?

Vzhledem k tomu, že posuzovaná disertační práce splňuje podmínky stanovené

v kapitole VI , § 2 ods. 1 Řádu postgraduálního doktorského studia biomedicíny a § 47 ods.

4 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.  doporučuji, aby Mgr. Renatě  Malátové byl

po úspěšné obhajobě udělen titul „Ph.D.“ za jménem.

V Praze 4.5.2009 Doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.


