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Bakalářská práce studenta MaLěje Zcleného si kLade Za cil slunout pozlratky o

ploblcmatice vlivu pozice krční pátcře a hlavy na postrrrá]ni konlrolu stoje rr zdravýolr osob'

Předkláclarrá pťáce má expelincntální charakter. Autol ol]jektivizoval pomoci

postluograÍlckého \''Yše|iení vybnné parametly coP při ro7ličných polohách 1r1av1' a

poh}'bech v oblasti klční páteřc'

Plácc je sepsána rra 55 stranách' Refercr'rční sez'tan obsahuje 82 aklll:ilních citací-

přc\'ažují aktuálni zahanični óasopisecké ztlrojc' v teofetické části sc aulol věnuie

nerrrotyziologickýt]] aspeklťln'i spojenýnl s iizcnin postulálni stability a zejnéna pak vlivll

somatosenzolické alelentace Z klčních proprioccptorů' Dá1e je rozebráno něko]ik velmi

Zajínavých studií zabývajících se podobným térrrate1ll'

Experinent za]Únqje \'yŠetiení 10 zdravých osob' Jeclir'rci by1i vyšetřeni ln

stabilometriclié plošinč pii stoji s l'rlavou v neutrá]ním postavení, při znčně pozice hlavy a

dále během dynanickýclr polrybů hlavou o růzrých lrekvenciclr. Pro zhodrrocerrí stability si

ou161 r,'ybral pafan]ctť coP mearr velocit'v pii vybr-arrých postur'álnicl] situacích. Výsledky

cxpeli entu.jsoLl slatisticky zpracovány ajsoulozr'edeny v ocldile diskrLse'

Hodnocení:
'l'ext přáce ie logicl<y a přehlcdně rozčlenčn. Informacc obsažené v tcxtu isou

aktuální, student tímto dol ádá velmi dobrou ořicnÍaci v odborné literatuřc'

v e\peřimcntu autoř pomocí stabilometrick']-cb testů vlrodně dokumcntuje změny

v posturální liontrole bčlrem rozličných pozic hlar1. Výsledky práce jsou zajímivé a

jeiich obsah korespon<luje s poznatk)' autorů porlobných studii. ZÍr'čr5 prace jsou

sprár'ně formulovány. stltistická analýza a přczentace výslcdl{ů má svó rezen'y, alc

vzbledem k1omu, že sc jedná o bakalái'skou práci a pr'vní pokus autora o klinický

experiment, lze ie přehlódnout.

Áutor prokázal, žc se tématcm intenziyně zabýv{l, byl schopcn sám pro\'óst

expcřimentální měření a interprctovat ziskaná data. Autor práci pravidelně



konzultoval, vždy pečlivě připraven a s podnětnými dotazy. Předv€dl velmi dobrou

ořganizační schopnost Při zajištění přaktické části práce' Celkově práci hodnotím jako

zdařilou a doporučuji obhajobě.
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