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Charakteristika

Predložená práce zpracovává originální téma a to vliv vibrací na hybný systém u pacientu po poranení
míchy. Skupina 14 pacientu v chronickém stádiu po poranení míchy, 30 minut denne, po dobu ctyr
týdnu, podle stejné metodické rady cvicila s Flexibarem. Byl sledován vliv lokálních vibrací na sílu
stisku hodnocenou pomocí rucního dynamometru, na stabilitu hodnocenou testem náklonu v sedu,
na vytrvalost hodnocenou pomocí šestiminutového testu jízdy na vozíku a na propriocepci hodnocenou
testem zacílení bodu. Ve všech sledovaných testech byly zjišteny signifikantne významné hodnoty a
tím potvrzeny všechny vyslovené hypotézy o vlivu vibracního tréninku na sledované parametry.
V diskusi pak autorka kriticky nahlíží na statistický významné hodnoty nekterých testu, kde poukazuje
na možnosti nepresnosti merení, dále na nemožnost konfrontace zvolených nestandardizovaných testu a
na chybející standardizované testy. Nejsou opomenuty ani podnety k dalšímu zpracování vlivu
lokálních i globálních vibrací na lidský organismus a jejich použití v rehabilitaci.

Formální stránka

Po formální stránce práce splnuje požadovaná kritéria diplomové práce. Po jazykové stránce je práce
zdarilá. Nedodržení normy pro citace, pak text tvorí trochu neprehledným. Jednotlivé odstavce textu
jsou pak slepencem tvrzení jednotlivých autoru a plynule na sebe nenavazují. Ke zpracování bylo
použito 88 citací, z toho 49 cizojazycných, validita nekterých internetových citací je na pováženou
(zdravá záda lepší život, www.f1exibar.cz, www.body-bladc.com, www.blahovasro.cz ncbo
www.weve-reha.cz). Práce má 103 stran textu, z toho je 41 stran teoretických podkladu rozdeleno
do 9 kapitol. Na 17 stranách ve 4 kapitolách je zpracována cást praktická. Diskuse tvorí 5 stran.
Clenení práce je prehledné, grafická stránka zdarilá. Práce je doplnena 20 stranami príloh. Obsahoveje
dostacující.

Obecnejší a koncepcní pripomínky a doporucení

.
Citace - nedodržení normy pro citace - neuvedení roku citace, citace za teckou, opakování
citovaného zdroje literatury na konci odstavce.

. Kapitola Cíle a hypotézy by mela být samostatnou kapitolu mezi teoretickou a praktickou cástí.

.
Seznam zkratek se uvádí na zacátku ci na konci práce, ne jako soucást prílohy.

.
Jednotlivé testy a jejich provádení by pro názornost mohlo být doplneno obrazovou prílohou.

.
Tabulky a grafy by si zasloužily lepší grafické zpracování (velikost, popis hodnot na osách
v grafech s jednotkami, umístení tabulek od okraje nad popisek tabulky)



. Metodická prírucka s obrazovou prílohou cvicební rady mohla být pro prehlednost a názornost
prirazena do prílohy.

. V popisu rovin práce s Flexibarem v teoretické cásti, tak v príloze s metodickou radou není
zcela jasná terapeutická rovina a použitý úchop (str. 88, 4 bod cvicení - Flexibar držen
nadhmatem v sagitální rovine, Flexibar horizontálne)

. Príloha 7.9 rozdelení popisu k tabulce na dve strany

Dílcí poznámky, pripomínky a dotazy k práci

. V jakém poradí byly provádeny testy? Jaká byla casová prodleva mezi jednotlivými testy?
Nemohlo poradí testu ovlivnit výsledky testu cílení bodu, pokud byl test prováden po testu
výkonnosti?

. Kde a jak byl upevnen centimetr, podle kterého byla odecítána hodnota náklonu?

. Vjakém prostredí, na jakém povrchu a na jaké vzdálenosti probíhal šestiminutový test jízdy?
Z jakého duvodu byl pred testem dodržen 10min klid? Proc testované osoby doprovázela druhá
osoba? Z jakého duvodu jste se obávali nežádoucích symptomu behem testu? Nemohla rychlost
doprovodné osoby ovlivnit výkon testovaného? Jak probíhal odecet ujeté vzdálenosti pomocí
GPS?

. V jakém sedu byly provádeny vyšší polohy cvicení? Šlo o sed podélný na zemi, na židli
bez nebo s operkou nebo o sedu na vozíku?

. Jak vypadala cvicební jednotka? Byly vibrace provádeny v každé poloze jen po dobu jedné
minuty nebo opakovane po dobu jedné minuty, upresnete s jakou pauzou mezi jednotlivými
opakováními.

. Jakým pohybovým aktivitám se testované osoby venovali a na jaké úrovni? Byly porovnány
hodnoty mezi temito skupinami?

. Jaké byly nejcastejší chyby pri provádených kontrolách cvicení s Flexibarem?

Záver posudku

Práce Terezy Duškové je originální a inspirující k využití nových poznatku a vybavení v terapii a to
nejen u pacientu po poranení míchy. Reaguje na aktuální téma, kdy se rozširuje vybavenost fitness
center ruznými vibracními pomuckami pro cvicenÍ. Vyzdvihnout je treba casovou nárocnost celé práce,
vlastní práci s pacienty, zajištení pomucek pro pacienty, vytvorení metodické rady pro cvicení
s Flexibarem i zpracování velkého objemu sledovaných dat. Práci lze odpustit drobné nedostatky
.(citace). Práce splnuje nároky kladené na záverecnou magisterskou práci, aby mohla být doporucena
k obhajobe.
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