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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Předložená diplomová práce splńuje všechny přepoklady k obhajobě. Je členěna překledne a obsahuje všechny 
náležitosti. Diplomová práce byla psaná v anglickém jazyce a srozumitelně bez výraznějších stylistických 
zaváhání. Co se týká formy, vytkla bych autorce neočíslovaný přehled literatury. V teoretické části bych 
očekávala podrobnější teoretický backround v kapitolách o diskriminačním čití a zamyšlení nad rychlostmi 
vedení nebo distribucí kožních receptorů a naopak se mi jeví zbytečný popis řízení motoriky CNS když tomuto 
autorka ani v diskuzi nevěnuje větší pozornost. Některé závěry v diskuzi jako například že:"Excitability of MN is 
also influenced by the efferent impulses from higher motor centres. however these responses respond to the 
afferent impulses coming fromthe receptors..."se mi jevi jako typický nicneříkající závěr, ke kterému se 
fyzioterapeuté často uchyluji. To samé platí o tvrzení, že motivace a koncentrace jsou důležitými komponentami 
pro vykonání pohybu. V diskuzi bych spíše uvítala úvahu nad exaktnímmechanismem, který ovlivnuje 
Hoffmanův reflex. Autorka dosla nicméně k velice zajímavým závěrum jako že amplituda Hoffmanova reflexu je 
signifikantně vyšší při taktilní stimulaci a vyšetření diskriminačního čití. Pro obhajobu mám následující otázky: V 
úvodnu nás informujete o významu Hoffmanova reflexu.Mohla byste být konkrétnější? u  diagnostiky jakých 
patologických stavu by se dal použít a proč? V diskuzi na straně 60 uvádíte:" Under the physiological basics we 
know, that the skin is not completaly homogenous surface nad from different location can be accessed different 
muscle responses- facilitatory or inhibitory." Mužete tuto větu dále rozvést? Co máte na mysli slovy "different 
location" a kdy mužeme facilitovat a kdy inhibovat? Dále, v diskuzi zminujete Vojtovu metodu PNF jako metody, 
při kterých působíme změnu aferentace. Můžete mi tyto dvě metody porovnat a odlišit s ohledem na jejich 
působení v CNS? Pokud metodiku dobře chápu, vyšetření jste prováděla na probandech v tom samém pořadí, 
mohlo by toto ovlivnit výsledek? V neposlední řadě mě zaujala citace, kdy Bklanger ukázal, že tapování ovlivnuje 
excitabilitu motoneuronů, je tato citace duveryhodná?jakým způsobem bylo měření provedeno? Diplomová 
práce se mi libila a po zodpovězení otázek  ji navrhuji klasifikovat jako výbornou
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