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Charakteřistika

PředložeDá prácc se zabývá v1iVeln Vojtovy reílexní lokoDoce na zapoiení svalii holníoh končelin U Pacicntú
v chÍonjcké fázi po poÍanění krční mích}' ktcří se pohybLÚí na vozíku' Na skupině 5 plobandů, b)lo
v8 testovaných pohybeclr polnocí povrchové EMC snílnáno ]'| svalLi' lryla sledována kl]dová alÍi\1ta'
intenzita ak1ivity' pořadí a symellic ZaPojenj svalťl před a pojedné terapii Vojtovou metodoU'

FoImální střánka

Práci 1\'oří 72 stran a 9 shán pak bohaty refeÍenční seznan s 57 cltacerni' ztoho 38 cizojazyčnýni' Práccjc
proporcioDálně lozdělena do jednotlivých kaPi1ol' leoÍetické podklad}' na ]8 sh'anách' metodil(ajc scpsána
l1a 5 stranách' Ús]edky tvoří 15 a diskusi ó stran' Teorclické podkladyjsou peč]ivě zpracovírny' přehledrrě

rozdělen} do iednotliÚch kapitol' jejichŽ obsah je Ústižný pro oricnlaci ve Zkounané pÍoblematice' Je tieba
vyzdvihnout velmipečlivě zpracovani kapitol zalrýva.jicí se šlachovými tlansíěry' funkční elektrcstilnUlaoí a
neuroprotézami a kompe|začními mecl]anismy horních končetiD, které jsou u pacicntů s mjšni lézi
pouŽivány plo běžné denní činnosti. By]y lrysloveny 4 hypotézy' Výsledky jsou pečli!ě a systematick]'
ZpÍacovány, dop]něny tabulkami a grafy' Diskuse Je obsáh]á, vztažcná vŽdy kjednotliÚm hypotézán,
konfÍontace s dostupnýlni studiemi je věcná a bohatá' Jazyková úroveň pláce je Cloblá' citovaDé litelální
zdro1e 1sou bohaté.

obecnéjii a Loll((Ič'lí |řinomink} á doporučení

Při hodnocení tiningu sledovaných svalů není \'tabulkáoh Uvedeno pořadí aklivace př€d a

po terapii. Jsou Uvedeny.ien střední hodnoty aktivacejednotlivých svalů' V teoretické části llení
kapitola věnována steleoopůln pohybů HK. kteÍá by byla v djskllsi pak kontiontována
Např' jakýnr vliv má míšní poranční na jednotlivých krčních segmentech na pohyb honrích
končetin' které svaly získávají domilranci v poÍovná1i s popsanými pohyboÚ i steleot]'Py
zdravých jedinců'

Dilai po/námk\, připolnlnLr :l dolaZ] l( pÍáci

. B}ly pozorovány Změny v pořadí Zapojcni svalů nrezijednotlivými pacienty ve vztahu l( Úšce
nrjšnj lé7e?

Jak by .iste vysvótlila nejvice statistjcky Úznarrmých zmén na vzestllpnó části m' trapezius
v porovnání s ostatními sledovanými svaly?

Jak si vysvětlÚete změnu klidové al1ivace po terapii?

ZáYěr posudk

Práce veroniky Kohutové svýln rozsahem. obsahem i zpracovánírr splliu]e podnrínky k1adené
na závčÍcčnou magistcrskou práci' PÍáci doporučuii k obhaiolrě'
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