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Predložená diplomová práce je experimentální a svým tématem navazuje na diplomové

práce z predešlých let. Práce obsahuje 96 stran textu vcetne 18 stran príloh s obrázky a tabulkami

s výsledky jednotlivých vyšetrení. Soupis použité literatury obsahuje 73 literární zdroje, z toho

32 citace z odborných casopisu (9 tuzemských, 23 zahranicních) a 29 citací z monografií (22

tuzemských a 7 zahranicních). Ostatní citace jsou z diplomových prací a internetových zdroju.

Práce obsahuje teoretickou cást, kde jsou na 40 stranách shrnuty poznatky o telesném

schématu a souvisejících pojmech jako jsou somatognozie, somatestezie a stereognozie. V druhé

cásti autorka shrnuje poznatky o Feldenkraisove metode (FM), jejích neurofyziologických

základech, úcincích a indikacích.

V Praktické cásti autorka porovnává vliv krátkodobého a dlouhodobého cvicení FM na

telesné schéma. Pro posouzení telesného schématu autorka sestavila sadu 6 testu, pomocí nichž

vyšetrila celkem 30 probandu a to pred zahájením terapie a po jejím ukoncení. Veškeré výsledky

merení jsou peclive statisticky zpracovány a zaznamenány do prehledných tabulek a grafu.

V tabulkách s výsledky merení však chybí merné jednotky a nejsou dobre popsány rádky tabulky

(napr. je uveden pouze termín "pred" nebo "po" , není uvedeno poradové císlo merení atd.) Ani

popisek tabulky není dostatecný. Není uvedeno, co znamenají zelene zvýraznené hodnoty

v tabulce. Tyto nedostatky jsou z formálního hlediska jediné, které bych práci vytkla.

Grafická a technická stránka práce je na výborné úrovni, stejne tak lze ocenit jazykovou

úroven práce. Velmi kladne hodnotím také cást diskuze, kde se autorka kriticky zamýšlí nad

výsledky své práce a porovnává je s názory zahranicních autoru.

Otázky pro autorku:
1) Na strane 45 píšete, že vekové rozložení probandu skupiny A bylo 20 - 56 let. Predpokládáte, že

telesné schéma se mení v závislosti na veku? Vyjádrete se prosím k této otázce.
2) Jak si vysvetlujete, že jste namerila statisticky významný rozdíl pri porovnání somatognostických

funkcí pouze u dvou ze sedmi testu? A proc se jednalo zrovna o test vertikálního odhadu délky
chodidla a test grafestezie? Jaké mohou být duvody pro odchylky práve v techto testech?

Záver: Práce splnuje požadavky kladené na diplomovou práci.
Práci doporucuji k obhajobe.

V Praze dne 22.8.2012
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