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Predložená diplomová práce obsahuje 103 stran, z toho 26 stran tvorí prHohy.

Referencní seznam zahrnuje celkem 88 citací, z toho 43 citovaných zdroju je psáno v ceském jazyce, 45

v anglickémnebo nemeckém jazyce. Rozsahpráce i citované zdroje splnují požadavkydiplomovou práci.

Po formální stránce je práce dobre rozclenená, jen popisky tabulek a obrázku jsou ponekud

neprehledné a lze je špatne odlišit od ostatního textu. Stejne tak úprava tabulek v cásti PrHohy

nenapomáhá dobré orientaci.

Vzhledem k zájmu o problematiku spinálních pacientu a vzhledem ke svým souvislým praxím

pri studiu, si autorka vybrala téma týkající se terapie u paraplegiku. Ve své práci se zamerila na možnosti

autoterapie u chronických pacientu s paraplegií a to konkrétne na využití pomucky tlexibar. Ten je

pomerne casto využívanáv rámci terapie na spinálních jednotkách, efekt cvicení s tlexibarem u spinálních

pacientu nebyl však dosud publikován.

Vteoretické cásti práce autorka shrnuje poznatky o pomucce tlexibar, o využití vibrací v terapii,

principu pusobení a technice cvicení s tlexibarem a o specificích terapie pacientu s míšní lézí. Dále

zpracovávápoznatky z anatomie a kineziologiesouvisejícís cHovouskupinou probandu. V této cásti práce

na sebe bohužel nekteré podkapitoly logicky nenavazují, nekteré jsou zbytecne rozsáhlé

(napr. podkapitola venovaná popisu úcinku a využití vibrací v terapii, text venovaný hlubokému

stabilizacnímu systému pátere a funkcní anatomii pátere a míchy).

Množství zdroju, ze kterých autorka v teoretické cásti vychází, odpovidá požadavkum

na diplomovou práci. Také zastoupení zahranicní a ceské literatury a její stárí je v souladu s formálními

požadavkyna diplomovou práci. Vzhledemk nedostatku odborné literatury zpracovávajícíaspekty cvicení

s tlexibarem lze mezi zdroji nalézt i populární literaturu a pomerne casto i internetové stránky výrobce.

CHem praktické cásti práce bylo pomocí ctyr testu objektivizovat vliv ctyrtýdenní terapie

s tlexibarem na sHu,silovou vytrvalost, stabilitu a propriocepci. Autorka si k objektivizacihypotéz vybrala

testy, které nejsou standardizované. Pro hodnocení efektu cvicení dobre zvolila testy popsané v literature

a využila a modifikovala je pro paraplegické pacienty. Tyto testy by bylo možné dobre využít pri práci

s pacienty v bežné praxi.

Velikost skupiny probandu je dostacující pro potreby diplomové práce - ctyrtýdenní terapii

absolvovalo celkem 14 probandu. Terapie probíhala formou autoterapie, jejíž potrebnou kvalitu autorka

zajistila vytvorením presného popisu cviku a cvicební jednotky pro pacienty formou tišteného letáku.



Zároven do prubehu studie zaradila také dve kontroly cviku, jež probehly v presne stanoveném casovém

odstupu.

Výsledkymerení byly staticky zpracovány,vztaženy k 5% hladine významnosti a interpretovány

v kontextu klinických souvislostí a dostupných literárních pramenu, vše v rozsahu dostacujícím

pro magisterskou diplomovou práci. Popis a interpretace výsledku jsou pak hlavním obsahem cásti

Diskuze.

Autorka se ve své práci držela stanovených cílu a podarilo se jí zhodnotit efekt terapie

metodami bežne využitelnými v praxi. Na této diplomové práci ocenuji zejména souvislou ctyrtýdenní

práci s každým probandem a zpracování materiálu pro pacienty, který podporil dodržení kvality

autoterapie.

Práce splnuje požadavkyna diplomovou práci a doporucuji ji k obhajobe.
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