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Předložená práce obsahuje celkem 87 včetně 6 stran příloh. Text je doplněn 31 tabulkami a 22 
obrázky. V přehledu literatury je uvedeno celkem 34 použitých literárních zdrojů, z toho 10 titulů je 
cizojazyčných a 17 titulů je periodických. Strukturou a formální úrovní plně odpovídá požadavkům na 
magisterskou diplomovou práci. 

Cílem práce si autorka stanovila ověřit, zdali Vojtova reflexní lokomoce má vliv u zdravých 
jedinců na aktivitu vybraných svalů ramenního pletence. 

V přehledu poznatků najdeme obsáhlou kapitolu pojednávající o anatomii a kineziologii ramenního 
pletence, podrobně popsanou vývojovou kineziologii zaměřenou na motorický vývoj pletence ramenního 
a dále popis aplikace a využití účinků Vojtovy reflexní lokomoce. Poslední kapitola teoretické části se 
zabývá popisem metody elektromyografie a zvláště pak elektromyografie povrchové.  

 
Autorka si stanovila 3 nenulové hypotézy, jež mají být potvrzeny nebo vyvráceny na 5% hladině 

statistické významnosti.  V kapitole Metodika práce jsou uvedeny kritéria výběru probandů, podle nichž 
bylo vybráno 15 zdravých probandů.  Dále jsou v metodice uvedeny technické parametry měřících 
přístrojů, popis vyšetřovaných pohybových činností a podrobný postup měření. Lokalizace elektrod na 
měřených svalech je vhodně dokumentována na obrázcích a fotografiích jednoho z probandů. 

Výsledky studie jsou přehledně popsány v tabulkách a statisticky významné hodnoty jsou pak pro 
přehlednost v tabulkách zvýrazněny. Na základě statistických metod autorka ověřila pravdivost zvolených 
hypotéz. 

V Diskusi se autorka vyjadřuje k výsledkům při testování jednotlivých hypotéz. Hodnotí a zvažuje 
okolnosti, které mohly ovlivnit výsledky měření. Zajímavé je statisticky významné snížení aktivity m. 
deltoideus a m. serratus anterior při zvedu na čtyři po stimulaci reflexní lokomoce.  

Otázka: Jak si autorka vysvětluje toto snížení v rámci normalizace pohybového vzoru po VRL? 

V práci se vyskytují ojediněle překlepy, formální nebo gramatické chyby, které dále uvádím podle 
pořadí stran: 

Str. 11 tininy x timing. 
Str. 51 interpunkce za číslem kapitoly. 
Str. 60 Dle Wilcoxonova párového testu byly testována nulová hypotéza. Hypotézy byly 

ale stanoveny nenulové. 
Str. 60 překlep Softwer X software 
Str. 61 chybné číslování kapitol od kapitoly Výsledky 
Str. 74 chybná interpunkce … po stimulaci stabilnější, pohyb … 
 
Autorka při tvoření diplomové práce prokázala své schopnosti ve vyhledávání a zpracování 

důležitých informací o tématu. Při plánování a provádění měření prokázala autorka práce samostatnost, 
píli a pečlivost při měření a také při zpracovávání velkého množství dat, ve kterém nebylo lehké se 
orientovat.  

Vzhledem k tomu, že v práci neshledávám žádné závažné nedostatky, a práce svým obsahem i 
rozsahem odpovídá nárokům na magisterskou diplomovou práci, doporučuji práci k obhajobě. 
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