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Vliv telesného schématu na kvalitu motorického projevu jedince je v soucasné
fyzioterapii velmi diskutovanou problematikou. Casto se v praxi setkáváme s pacienty
s výraznou poruchou schopnosti vnímat své telo a hledáme proto techniky, které by nám
napomohli tento deficit ovlivnit. Autorka si ve své diplomové práci zvolila Feldenkraisovu
metodu (FM), která je obvykle technikou první volby u pacientu vykazujících nedostatky
v telesném schématu, a snažila se experimentálne overit její vliv na telesné schéma po
krátkodobém pusobení a pri déle trvající terapii. Práce je podána na 66 stranách textu a 18-ti
stranách príloh, cituje 73 literárních zdroju, z toho 31 zahranicních.

Stavba práce
Práce obsahuje cást teoretickou a praktickou. V teoretickém oddílu autorka rešeršne

zpracovává problematiku telesného schématu - od vymezení základních pojmu problematiky,
pres neurofyziologické principy, vývoj, poruchy, vyšetrení a terapeutického ovlivnení
telesného schématu, druhý oddíl teoretické cásti autorka venuje FM od její historie, pres
neurofyziologické pusobení až k provedení techniky.

Praktická cást je zapocata stanovením cílu a hypotéz, popisem souboru a presnou
metodikou experimentu, zpracováním dat a podrobnými výsledky experimentu. Získaná data
jsou dukladne zhodnocena v sedmistránkové diskusi.

Práce je delena prehledne. Text je podán velmi ctivou formou, doplnen o kvalitne
zpracované tabulky a grafy.

V prílohách jsou mimo vstupního dotazníku a fotodokumentace použitých prístroju
priložena veškerá namerená data ve forme tabulek a grafu. V této cásti bych autorce vytkla
nepresné popisy a to nejen v názvech tabulek a grafu, ale i v pojmenování jednotlivých
položek.

Experimentální cást
Autorka pripravila experiment, ve kterém zkoumala kvalitu telesného schématu po

krátkodobém a dlouhodobém pusobení FM. Celkove bylo do šetrení zahrnuto 30 osob.
Kontrolní skupina nebyla vytvorena. Kvalita telesného schématu byla hodnocena pomocí 6-ti
testu, které byly provádeny pred a po absolvování cvicení FM.

Metodika výzkumu je vypracována v souladu s nároky kladenými na tento typ práce,
jednotlivé okruhy výsledku jsou prehledne statisticky zpracovány a výsledky adekvátne
hodnoceny v diskusi v porovnání s dostupnými publikovanými informacemi. Autorkaje
schopna komparace poznatku s vyslovením vlastních záveru.

Formální náležitosti

Formální stránka práce splnuje kritéria pro psaní diplomových prací. Autorka mimo
stranu 18 a 30 rádne vyznacuje citace, text je vyjma ojedinelých preklepu zpracován bez
chyb.
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Záver
Predložená práce splnuje veškeré nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji

DOPORUCUJI k obhajobe.

Otázky k obhajobe:
1. V úvodu práce uvádíte, že FM na rozdíl od jiných technik pusobí na kortikální úrovni

rízení, jedná se o jedinou etáž rízení motoriky, kterou ovlivnuje?
2. Mohl být výsledek experimentu ovlivnen skutecností, že probandi byli vybráni

prevážne mezi studenty herectví a fyzioterapie - tedy skupin s nadprumerným
zamerením na práci s telem?

3. V úvodní cásti zabývající se definicí pojmu postrádám zarazení termínu
somatosenzorika, který se následne v textu vyskytuje. Jak byste pojem vysvetlila
v souvislosti s ostatními?

4. V záveru svuj výzkum hodnotíte predevším jako podklad k další vedecké práci. Pokud
byste pokracovala ve zkoumání dané problematiky, jak byste designovala následný
experiment, jenž by mohl jednoznacneji zhodnotit vliv FM na kvalitu telesného
schématu?
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