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Předkládaná diplomová práce je v anglickém jazyce, což považuji právě u tohoto tématu za 

velice rozumný a kladný krok. Objektivizace postizometrické relaxace je nesmírně důležité 

téma a v této v době, kdy je  evidence based medicine na prvním místě a kdy rehabilitační 

lékařství stojí trochu v pozadí, velice přínosné. Často se hlavně u laické veřejnosti setkáváme 

s názorem, že fyzioterapie je alternativní metoda, často i odborníci v oboru  nedokážou 

vysvětlit jak daný rehabilitační přístup, či technika funguje a takto zvolené témata mohou 

pomoc při objektivizaci základních rehabilitačních postupů a přístupů. Předkládané práce je 

v rozsahu 86 stran včetně dvou stran příloh, s velmi vysokým číslem citací 169. Toto číslo 

odpovídá doktorské práci a musím říct jako školitel, že spolupráce s diplomantkou byla 

naprosto bezproblémová a obohacující. Součástí diplomové práce je dále 27 tabulek, 13 grafů  

a 12 obrázků. Jako celek působí vyváženě, anglický jazyk je bez viditelných hrubek a je 

pěkně čitelný. 

Celá práce je koncipována jako pilotní studie, což znamená, že nelze závěry brát jako 

jednoznačné, nicméně mohou napovědět řadu tendencí. Je rozdělená do dvou základních 

celků, části teoretické, která si klade za cíl sumarizaci teoretických východisek v daném 

tématu, a části praktické, která popisuje vlastní měření a výzkum pomocí myotonometrie

Na začátku realizace této diplomové práci jsme si stanovili tři hypotézy:

1. po absolvování wingate testu dochází ke zvýšení svalového napětí

2. po aplikaci postizometrické relaxaci na testované straně dojde ke snížení svalové 

napětí

3. předpokládáme zvýšení svalového napětí na straně bez aplikace postizometrické 

relaxace.

Cílem studie je měření efektu post-izometrické relaxace na viskoelastické vlastnosti u 

musculus soleus po fyzické aktivitě. Toto téma považuji za naprosto klíčové a proto jsem byl 

velmi rád, že se toho někdo ujal a netrpělivě jsem čekal na výsledek, který z této diplomové 

práce vzejde. 



Odpověď na první hypotézu byla poměrně zajímavá a to proto, že svalové napětí vzrostlo 

pouze u 50% probandů. Hypotéza číslo dvě, že se svalové napětí sníží po podstoupení 

postizometrické relaxaci se také nenaplnila, což je poměrně šokující a nečekané. Odpověď na 

třetí hypotézu jsme opět nedostali pozitivní a také nebyla naplněna. 

Můžeme s jistotou říct, že se nenaplnilo očekávání, že PIR snižuje svalové napětí u svalů, 

které podstoupí pohybovou aktivitu, vzniká tedy jednoduchá otázka:

1. Jak si to diplomantka vysvětluje, tedy jak je možné, že svalové napětí nekleslo po 

absolvování PIR?

2. Jak je možné, že po absolvování wingate testu nedošlo k nárůstu svalového napětí 

jednoznačně u všech probandů?

Po přečtení této diplomové práce musím konstatovat, vysokou odbornou úroveň a celkově 

hodnotím práci známkou výborně. Z práce je patrné vysoká rešeršní činnost, diplomantka se 

opírá o poslední články z oboru. Dále považuji rozpracování tohoto tématu, i když pouze 

pilotní studií za naprosto klíčové a zásadní a jsem velmi rád, že jsem mohl být vedoucí této 

práce.




