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Diplomová práce posluchačky 2. lékařské fakulty UK v Praze, následného magisterského 

studia oboru fyzioterapie Bc. Barbory Pochylové je zpracována na téma „Sledování vlivu 

Vojtovy reflexní lokomoce na aktivitu svalů pletence ramenního pomocí povrchové 

elektromyografie“. 

 

Formální popis práce:  

práce byla dokončena v srpnu 2011, čítá 87 stran, 34 citací literatury, z toho 12 

cizojazyčných°; 21 citací článků z odborných recenzovaných periodik (8 zahraniční zdroj, 13 

zdroj tuzemský), citace z 12 knih, 3 citace z dostupných webových stránek. Z necelé 1/3 byla 

čerpána literatura ne starší než 5 let. Je doplněna 8 přílohami (str. 81 – 87), 22 obrázky, 31 

tabulkami a příslušnými vysvětlivkami k nim v textu. 

Proporcionalita diplomové práce odpovídá požadavkům: 38 stran přehled teoretických 

poznatků (str. 12 – 50), 1 strana cíle a hypotézy, 10 stran metodiky výzkumu (charakteristika 

souboru, charakteristika použitého snímače, metodika měření, způsob stimulace a zpracování 

záznamu měření a výsledků), 10 stránek výsledků s přehlednými tabulkami, 3 strany diskuse 

(str. 73 – 75), 1 stránka je věnována závěru. Referenční seznam je uveden dle státních norem 

na stranách 77 – 80. 



Cílem práce bylo zjistit účinnost Vojtovy reflexní lokomoce (VRL) na svalovou aktivitu, 

stranovou asymetrii a Tininy svalů ramenního pletence u průměrné zdravé populace.  

 

Autorka si položila 3 hypotézy: 

1. Aktivita svalů se po stimulaci VRL změní 

2. Rozdíl v aktivaci svalů pravé a levé strany při symetrických bilaterálních pohybech se 

po stimulaci VRL sníží 

3. Pořadí zapojení svalů do pohybu se po stimulaci VRL změní 

 

Závažnost práce: 

vybrané téma sleduje současný trend, kdy je vyžadováno, aby klinická pozorování byla 

ověřena „evidence based medicine“. U metody reflexní lokomoce (RL) dle prof. Vojty 

neexistuje v porovnání s jinými fyzioterapeutickými metodami dostatečný počet vědeckých 

studií o její efektivitě a o správnosti její volby u patologických stavů v dospělém věku.. Proto 

oponent potřebnost tohoto vybraného tématu vítá a hodnotí výsledky prezentované v práci u 

skupiny zdravých osob jako základní výchozí bod k dalším pracím, které budou na ně 

navazovat. 

Kapitola druhá – Přehled poznatků – je stručná, výstižná, srozumitelná. V subkapitole 

Vývojová kineziologie - posturální aktivita v jednotlivých časových úsecích 1. roku života 

autorka věnuje pozornost popisu pohybového jednání, jejichž polohy a pohyby posléze volila 

pro snímání aktivity vybraných svalů ve výzkumné části práce. Přehled popisu základních 

poloh a stimulačních zón reflexní lokomoce je také vztažen k výzkumné části práce (viz 

příloha č. 5 VRL – stimulované zóny a jejich kombinace). I v subkapitole 2.4. 

Elektromyografie jsou informace o povrchové elektromyografii, její aplikaci i jejich možných 

artefaktech popsány stručně a srozumitelně, autorka se o nich zmiňuje posléze na základě 

získaných výsledků a vlastního pozorování v diskusi. 

 



Kapitola třetí - Metodika výzkumu – kritéria výběru probandů autorka jasně stanovila, 

metodiku měření stručně a srozumitelně popsala a doplnila názornými obrázky. 

Kapitola čtvrtá – Výsledky uvádí autorka na stranách 61 – 72, doplnila je přehlednými 

tabulkami a příslušnými vysvětlivkami k nim. 

Kapitola pátá – Diskuse - čítá pouhé 3 stránky, autorka diskutuje ke každé stanovené 

hypotéze, zmiňuje eventuální příčiny a důvody získaných výsledků. Oponent má k této části 

práce jednu výhradu: diskuse je sice správně a smysluplně vedena k získaným výsledkům, 

proč však diplomantka neporovnává svá zjištění s pozorováními sdělenými v jiných pracích či 

knížkách, např. s citovaným článkem v referenčním seznamu Pavlů, Vele, Havlíčková: 

Elektromyografická a kineziologická analýza Vojtova terapeutického principu nebo i jinými 

pozorováními z klinické praxe viz Orth: Dítě ve Vojtově terapii? 

Kapitola šestá – Závěr – sdělení v závěru patří dle názoru oponenta do části diskuse, oponent 

by očekával souhrnnou odpověď na to, zda byly cíle a hypotézy potvrzeny či vyvráceny, na 

základě výsledků i odpověď na jeden z cílů, který si autorka stanovila: vytvořit kontrolní 

skupinu pro další výzkumy tohoto typu u patologických stavů pletence ramenního (viz Cíle a 

hypotézy, str. 11). Tu oponent nenašel.  

 

K formálnímu zpracování práce má oponent tyto výhrady: 

a/ Ve  formálním zpracování diplomové práce zjistil oponent na několika stránkách překlepy, 

nejde však o opakující se jev. 

b/ Co snižuje formální stránku práce, je chybné označení hlavních kapitol v obsahu i textu, 

pod číslem 3 je uvedena hlavní kapitola METODIKA VÝZKUMU a stejným číslem kapitola 

VÝSLEDKY. To způsobilo, že i následující kapitoly jsou chybně očíslovány. 

c/ Příloha 4. VRL – první reakce, Příloha 8 VRL – subjektivní pocity při provádění pohybů po 

stimulaci. Oponent by doplnil legendou – vysvětlením, co znamenají čísla v závorkách. 

d/ Referenční seznam, str. 79: chybné písmo u názvu článku Viz RODOVÁ a kol. 

 

 



Otázky oponenta: 

1. Str. 59, Způsob stimulace: můžete uvést důvody, proč jste při stimulaci plánovaného 

pohybu při RP volila jako první vždy patní zónu? 

2. Str. 59, Způsob stimulace: můžete uvést důvody, proč jste zvolila maximální čas 

stimulace 8 minut? 

3. Podle čeho jste volila stimulované zóny a jejich kombinace? Byly u všech probandů 

tyto kombinace provedeny a ve stejném sledu? (viz Příloha č. 5, str. 84) 

 

Oponent doporučuje diplomovou práci k obhajobě. 

 

PaedDr. Zounková Irena, Ph.D. 

 

 

V Praze, 1. září 2011 

 

 


