
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno vedoucího práce: doc.MUDr.Jakub Otáhal, Ph.D.

Jméno diplomanta: Bc. Ondřej Borský

Název diplomové práce:

Excitabilita motoneuronu v závislosti na stupni protažení svalu
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Cílem práce bylo zjistit zda pasivní protahování či zkracování m.triceps surae definovanou rychlostí vede ke 
změnám amplitudy H reflexu resp. excitability motoneuronového poolu.

1. Rozsah:

* stran textu 67

* literárních pramenů (cizojazyčných) 34, 15/19

* tabulky, grafy, přílohy 1, 8, 2

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x
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3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
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práce s literaturou včetně citací x
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4. Využitelnost výsledků práce v 
praxi: nadprůměrná průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:



Předložená práce se zabývá velmi důležitým klinickým neurofyziologickým tématem tj. Ovlivněním H reflexu 
pasivními pohyby. H reflex se stále častěji využívá v základníkm výzkumu při různých pohybech (např. Capaday 
- chůze) a proto znalost těěchto vlivů je naprosto žádoucí. Autor zjistil, že při pasivním protažení dochází k 
signifikanntímu snížení H reflexu u všech studovaných rychlostí, což naznačuje zapojení inhibičních vlivů Ia 
aferentů. Metody práce jsou adekvátní, moderní a vyhodnocení kvalitní. Po věcné stránce nemám zásadní 
připomínky, nicméně formální stránky zasluhuje větší pozornost. V práci se vyskytuje řada stylistických 
nejasností, práce s literaturou je zaměřena především na tuzemskou literaturu, ačkoliv podobnému tématu se v 
ČR doposud nikdo nezabýval. Výsledky jsou prezentovány formou přehledných sloupcových grafů s odchylkami 
a signifikancí, ale jejich diskuze je bohužel velmi stručná. Pro obhajobu mám následující otázky: 1) Ve 
výsledkové části neuvádíte výsledek závislosti amplitudy H reflexu na úhlu v hlezením kloubu, ačkoliv jste ji 
měřil. Předpokládám, že se tato závislost neprokázala, jak si to vysvětlujete?  2) V diskuzi navrhujete vysvětlení 
změn především v daném segmentu, nemyslíte si, že by zde mohla hrát roli i vyšší centra? Jaké byste očekával
výsledky u pacientů s míšní lézí nebo poškozením horního motoneuronu?
Práce splňuje všechny zákonné požadavky a doporučuji k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby navrhuji 
klasifikovat stupněm velmi dobře
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7. Navržený klasifikační stupeň velmi dobře




