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Diplomová práce v rozsahu 69 stran textu se zabývá krátkodobým ovlivněním svalové aktivity 

svalů ramenního pletence hodnocené pomocí povchové elektromyografie jednorázovou 

Vojtovou reflexní lokomocí u pacientů s impingement syndromem. Práce je vybavena seznamem 

zkratek, seznamem citací s 63 položkami a celkem 9 přílohami. Práce je po formální a stylistické 

stránce zpracována kvalitně. 

V teoretické části práce se autorka věnuje anatomii ramene, syndromu subakromiálního 

impingementu, Vojtově metodě a vývojové kineziologii a základním principům povrchové 

elektromyografie. Teoretická část je značného rozsahu, je zrpacována kvalitně, jednotlivé 

kapitoly jsou dobře strukturované a logicky na sebe navazují. 

Cílem experimentální části práce je posoudit změnu EMG ukazatelů po jedné aplikaci Vojtovy 

reflexní lokomoce. V teoretické části je zběžně uvedeno, které svaly se zapojují, nejsou uvedeny 

primární práce. Tento nedostatek autorka částěčně odstranila konstatováním, že kontrolní 

skupina je srovnatelná s jinou prací, která popisuje EMG parametry při srovnatelných pohybech. 

Rozdíly pacinetů a kontrol v měření před terapií jsou dále diskutovány se závěrem, že dostupná 

literatura není je nekonkluzivní. 

Metodologickým nedostatkem jinak kvalitně postavené studie je kontrolní skupina, která 

v některých parametrech není srovnatelná se skupinou pacientů. 

 

 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou a vřele doporučuji ji k obhajobě. 
 

Otázka pro obhajobu: 

Při hodnocení timingu zapojení jednotlivých svalů se jako jediný signifikantní efekt ukázal sval 

(i.e. jednotlivé svaly se mezi sebou liší), ale už ne v interakci se skupinou (i.e. neliší se od sebe 

pacienti a kontroly) ani v interakci s terapií (i.e. není změna po terapii). U efektu „pohyb“ je p= 

0,0615, tedy na hranici statistické významnosti. Autorka tento efekt uvádí jako nesignifikantní. 

To by ale znamenalo, že se jednotlivé manévry neliší timingem aktivace jednotlivých svalů, což 

si lze vzhledem k použitým pohybům (abdukce paže, náklon vpřed, šikmý sed) těžko představit. 

Čím si autorka vysvětluje, že se neprokázal stat. významný vliv efektu „pohyb“? 
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