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 Posuzovaná práce se zabývá dosud neprostudovanou otázkou vlivu stimulace hlubokého 

stabilizačního systému páteře  pomocí Vojtovy reflexní lokomoce (VRL)  na respirační funkce.  Cílem 

práce bylo zjistit, zda VRL ovlivní ventilační parametry jako je vitální kapacita (VC), inspirační rezervní 

objem (IC) expirační rezervní objem  (ERV) a usilovný výdech za 1 vteřinu (FEV1). Studie byla 

provedena na 17 zdravých dobrovolnících. Autor vytvořil speciální metodu pro hodnocení klidového 

dechu ze spirometrického záznamu. 

 Disertační práce tvoří ucelený celek 96 stránek textu, 9 stránek literatury (103 citací včetně 

odkazů na webové adresy). Obrázky a grafy jsou součástí textu. Práce je logicky rozdělena do 11 

kapitol. Je psána spisovnou češtinou. Je zde několik překlepů. Věta  na straně  83 je nesrozumitelná: 

v situaci decentrace je doba nádechu delší než doba nádechu. Grafy s výjimkou grafu 1 na stránce 80, 

kde chybí údaje na ose x i jednotky, v kterých bylo měření prováděno, jsou názorné.  Obrázky jsou 

přehledné a vhodně doplňují text. 

 V úvodu autor popisuje fyziologické funkce plic. Prezentuje práce podporujících myšlenku, že 

systém dýchacích svalů a systém svalů udržujících stabilitu pohybové osy spolu navzájem spolupracují 

a ovlivňují se. Porucha jednoho systému vede k poruše druhého systému. Tyto systémy tvoří hluboký 

stabilizační systém (HSPP). Hlavním teoretickým pilířem HSPP je tzv. Vojtův lokomoční princip, který se 

též nazývá reflexní lokomoce. Základním principem je myšlenka, že v centrálním nervovém systému 

jsou zakódovány vrozené pohybové vzory. Tyto programové vzory lze vyvolat tlakem na specifické tzv. 

spoušťové body. Dále je popisována vývojová kineziologie u HSSP. 

 Autor si na základě teoretický poznatků vytýčil myšlenku, že lze ovlivněním systému 

stabilizačních svalů pomocí Vojtova principu přinést efekt na respiraci.   

 V cíli práce je pevně stanovena jak otázka, tak i hypotézy, které autor bude řešit. Je zde 

podrobně popsána metodika, která bude použita v řešení těchto úkolů. 

 Práce byla provedena na 17 zdravých dobrovolnících. Bylo provedeno základní spirometrické 

vyšetření. V měření hodnot klidového dýchání bylo pokračováno vleže do délky 3 minut. Poté bylo 

měření opakováno u osoby ležící i sedící. Následovalo provedení reflexní stimulace. Po skončení 

stimulace bylo měření zopakováno.  Autor se zaměřil na hodnocení klidového dýchání. Vzhledem 

k tomu, že výrobce spirometru použitého k měření, neposkytl údaje, pomocí nichž by se dalo provést  

měření velikosti jednotlivých dechů, použil autor metodu  převedení grafického záznamu pomocí 

softwaru do bitmapového obrazu, podle kterého vypočítal objem jednotlivý dechů. Zhodnocení 

parametrů získaných spirometrií  (VC, IC, ERV, FEV1) neukázalo signifikantní rozdíl v různých  Měření 

časových úseků nádechua výdechu a srovnání počtu dechů po rexlexní stimulaci ukázalo signfikantí 



rozdíl mez hodnotami, které ovlivňují kvalitu dechových pohybů . Snížení rychlosti vzduchu po 

stimulaci vede ke snížení turbulence vydechovaného vzduchu a to vede ke snížení odporů 

v dechových cestách. 

Otázky a připomínky: 

1. Při zvolených parametrech lze očekávat pouze malé statistické rozdíly. Neuvažuje autor o 

pokračování výzkumné práce? 

2. Neuvažuje autor o ověření svých závěrů i na nemocných? 

3.  Proč nebyla využita podrobnější metodika vyšetření parametrů ventilace, jakou poskytuje 

bodypletysmografické vyšetření (např. stanovení celkové plicní kapacity, reziduálního objemu nebo 

odporů v dýchacích cestách)? 

4. Uvažuje autor o publikaci svých výsledků v některém recenzovaném časopise? 

Celkové posouzení práce: 

 Téma práce je dobře zvoleno, metodika odpovídá cílům studie. Převedení grafického záznamu 

klidového dýchání  do bitmapového obrazu, pomocí něhož byla vypočítávána plocha klidových dechů,  

je originální a velmi přínosné. Práce potvrzuje význam Vojtovy reflexní stimulace na zlepšení kvality 

dýchání.  Práce má význam i pro klinickou praxi a přispěje ke zlepšení metodiky péče o nemocné. 

Závěr: Posuzovaná disertační práce přináší nový pohled na význam Vojtovy reflexní stimulace na 

kvalitu dýchání. Autor použil originální metodu k hodnocení klidového dýchání.  Problematika je 

zpracována podrobně a jasně. 

 Při celkovém zhodnocení pokládám práci jak formou, tak obsahem za cennou studii a plně ji 

doporučuji jako podklad pro disertační řízení. 
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