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                                          Posudek na disertační práci 

 

Název:            Hluboký stabilizační systém páteře stimulovaný Vojtovou 

                             reflexní lokomocí mění průběh klidového dýchání 

 

Autor:                                  PhDr.  Martin Pivec 

 

Rozsah:   90str. textu včetně 5 tabulek, 12. obr. 1 graf, 89 lit. publikací.,   

                          9 elektronických zdrojů, 5 internetových zdrojů. 

 

Charakter práce: sledovací studie o vlivu Vojtovy stimulace na průběh dechu 

                            na 17 zdravých mladých  jedincích. 

 

Autor se zabývá na 50 str. textu problémem vlivu Vojtovy reflexní stimulace na   

dechovou  a posturální mechaniku . Vychází z funkce tzv. hlubokého 

stabilizačního systému, který spojuje obě funkce do společného útvaru a  z 

Vojtova poznatku  o  příznivém vlivu  stimulace spoušťových zón na pohybovou 

mechaniku, která vyvolá vyvážené pohybové reakce v celém těle včetně reakcí 

dechových. Jako cíl práce si stanovil potvrdit nebo vyvrátit  vliv reflexní 

lokomoce na průběh respirace objektivním měřením spirometrickým  Ověření se 

provádělo měřením v sedě a vleže po dobu 3 minut ve třech pozicích za sebou 

1.pozice: spirometrie normálního dýchání. 2.pozice: spirometrie dýchání  

ovlivněného uvedením probanda do zvláštní decentrovné postury a na to 

provedení reflexní stimulace. 3. pozice:  spirometrie po stimulaci bez jakéhokoli 

ovlivnění postury.  

 

Pro  vyhodnocení měření bylo použito  nového způsobu hodnocení časových 

parametrů z bitové mapy, které umožňuje přesné hodnocení dechových fází a 

hodnocení plochy  dechových fází quadraturou parabolických křivek. Provedená 

spirometrická kvantitativní měření neukázala žádný rozdíl v různých pozicích. 

Měření časových úseků nádechu a výdechu a srovnání počtu dechů ve všech 

variantách ukázalo signifikantní rozdíl mezi  variacemi ve smyslu změny kvality 

průběhu dechových pohybů po stimulaci.   Z tohoto měření lze usuzovat    na 

snížení rychlosti proudu vzduchu po stimulaci což  snižuje turbulenci dechového 

proudu a to souhlasí s praktickým pozorováním klinickým,  které zjišťuje 

zlepšení  kvality dýchání po reflexní stimulaci.  Tento fakt mi připomněl 

Vojtovo pozorování, že matka dítěte  byla překvapena zlepšením artikulace 

dítěte po reflexní stimulaci, tedy zlepšením kvality pohybu řečových svalů.  

Sledování tvaru dechových křivek v tzv. decentrovamém postavení a 

v normálním stavu ukazuje na snímcích  spirometrických křivek č. 11 a 12 
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kvalitativní změny dechové křivky po stimulaci  mezi pozicí v decentraci a  

normálním klidovým dýcháním.  

 Práce byla provedena na cejchovaném zařízení a vyhodnocena statisticky na 

validitu měření originální vyhodnocovací metodou podle  požadavků Evidence 

Based Medicine. Navržené hypotézy byly adekvátně zadány  a dosažené 

výsledky měření v diskusi analyzovány a  porovnány s praktickou klinickou 

zkušeností z jiných pracovišť. 

 

 Dotaz k metodice  stimulace: Podle našich zkušeností s vyšetřením  Vojtovy 

reflexní rotace  po stimulaci spoušťové zóny je latence od začátku stimulace ke  

vzniku provokovaných pohybů individuálně různě dlouhá a u podobného 

souboru mladých dospělých přesahovala 20 minut. V předložené  práci byla 

doba stimulace všude stejná bez ohledu na to, zda nastaly již zřetelné změny 

dechových pohybů. Ptám se proto, zda relativně krátká doba stimulace postačila 

dosáhnout potřebného účinku. Je  vliv  stimulace v době latence stejný jako 

v okamžiku viditelných dechových změn klidového dýchání? 

 

 Celkové posouzení práce 

Téma je vhodně zvoleno,provedení měření a jeho bitový způsob hodnocení 

časových faktorů respirace je  nový a přínosný, protože rozšiřuje  spirometrické 

kvantitativní vyšetření o kvalitativní faktor, který se bohužel méně často 

hodnotí, přesto že má pro  funkci dechových a posturálních pohybů podle 

klinických zkušeností značný význam pociťovaný subjektivně jako úleva.   

Negativním na práci je zcela nepřehledný graf č.1 na str. 80 kde nejsou uvedeny  

rozměry veličin ani v ose X  ani v ose Y a grafické barevné označení není jasně 

popsáno. Na str. 83 je nesrozumitelný text:  v situaci decentrace je doba 

nádechu delší než  doba nádechu   a za tím další  podobná věta: Doba nádechu 

se zkracuje, zatím co nádech se prodlužuje. Potom je několik překlepů nebo 

spíše chyb jako na str. 83…. předpoklady vyjadřovali hypotézy3.3 a 3.56 nebo 

používání zkratek  VRL neuvedených v seznamu zkratek. Tyto překlepy nebo 

chyby nemají sice podstatný význam pro vědecký přínos práce, ale  v disertační 

práci nemají místo. 

 Práce svým pojetím, volbou tématu i novou technikou hodnocení spirometrie 

 je vědeckým přínosem a potvrzuje objektivně vliv Vojtovy stimulace na  kvalitu 

dechových pohybů v souhlase s klinickými zkušenostmi   Z tohoto důvodu  

splňuje podmínky pro udělení vědecké hodnosti PHD. Autor by  měl v tomto 

směru ve výzkumu vlivu  kvalitativních faktorů na motoriku  pokračovat.  

 

  v Praze dne   12.srpna 2012 
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