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Diplomová práce byla zpracována jako analyticko – komparativní studie, jednalo se o srovnání 
dvou patnáctičlenných skupin bez a s předsunutým držením hlavy. Cílem práce bylo zjištění, jaký 
vliv má na posturální stabilizaci předsunuté držení hlavy. 
 
V teoretické části autorka výstižně popsala problematiku posturální stabilizace a věnovala se 
rešeršní práci na téma vyšetřování posturální stabilizace, stejně jako posturální instability. 
Vysvětlila principy nové metody posturální Somatooscilografie, kterou použila pro vyšetřování 
posturální stabilizace. Popsala parametry, podle kterých hodnotila posturální instabilitu. Dále 
věnovala pozornost funkční anatomii a biomechanice krční páteře a vzniku hyperlordotického 
zakřivení krční páteře s předsunutým držením hlavy. 
 
K vyšetřování posturální stabilizace byla použita metoda posturální Somatooscilografie s 
posturálním provokačním testem „3 kroky – stoj na jedné noze“ (step-stand) na standardně 
nestabilní ploše Posturomed. Průběh měření byl zaznamenáván do programu Microswing 6.0 a 
nasbíraná data byla vyhodnocena programem Posturomed Commander. 
 
Autorka zjistila srovnáním obou skupin, že nebylo možno potvrdit hypotézu, že se celková 
posturální stabilizace výrazně odlišuje u osob s předsunutým držením hlavy. Některé parametry se 
sice signifikantně odlišovaly, ale přímá závislost vlivu předsunutého držení hlavy a velikosti 
parametru celkové posturální stabilizace se pomocí regresní analýzy nepodařilo prokázat. Např. 
sedmý parametr představující plochu pod signálem byl lepší ve skupině probandů s předsunutým 
držením hlavy. Je možno diskutovat vliv děletrvajících sedavých zaměstnání, při kterých se 
statika mění v závislosti na práci očí a uvolněném sedu s předsunutým držením hlavy, které je 
eventuelně vsedě přídatně stabilizující. Je škoda, že v práci nebylo uvedeno, zda je předsunuté 
držení hlavy spojeno spíše s vazivovou přeměnou dorzálně uložených svalů nebo spíše udržováno 
svalově. V diskuzi autorka vhodně diskutuje i simulaci předsunutého držení hlavy, při kterém 
nejsou přítomny svalové dysbalance a nedochází k dlouhodobé výraznější změně proprioceptivní 
aference. Proto se jedná o jinou posturální kompenzaci než při fixovaném předsunutém držení 
hlavy a i jinou posturální stabilizaci. Dále navrhuje zlepšení metodiky posturální 
Somatooscilografie a doporučuje větší rozšížení této testovací metody.  
 
Celkově je práce napsaná velmi přehledně a srozumitelně. 
 
Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k přijetí. 
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