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Práce má rozsab 78 stran včetně pěti příloh

Autorka si zl'oljla za cil popsat reakci kardiovaskLllárního systénu u poměmě obtíŽně

definovatelné lbnny ZátěŽového stresu chůze parapJegika v simulátoru nolmální chůze'

Pr'áceje pojazykové a formální stránce napsána slozumitelně, odpovídá s\"ým

charakterem magisterské diplomové práci. Drobné formální omyly se alr: autorce vloudi]y -

napi' na straně 2 jseln uveden.iako autor bakalářské, nikoliÝ magisteNké diplon]o\ e prace a

totéŽ se opakuje v Ioku obhajoby práce.

Po věcné striínce zpracovala autolka v teoletické části větší část dostupného světového

pisemnictví o čemž svědčí přes 90 vesměs recentních citací s naprostýtrr nrinimem obecných

učebnicových textů.

Teorie porývá větší část plob1enatiky od nastínění základnich problémťl pacienta

s míšní lezí pies detailnější zaměření na vegetativni nervový systém až po ploblematiku

zátěžového testo\'ání těchto pacientů' Dostatečný prostor (b)'t'moŽ1á tlocbu menší' než bych

čekal) je věnován i autonom'ri dysreflexji těchto pacientů'



Za synteticky neilepší pasáž práce povaŽuji úvod do kapitoly 2,4 pacienti s lníšni

lézi a reakce ía zátěŽ.'

Kapitola o Lokomatu.iako příkladu ťobotické ortézyje napsána piiměieně stručně a

výstiE]ě'

cíle a hypotézy vychiejí adekvátně z plánovaných měřeníjsou stanoveny přiměieně

teoretické čásli práce. Sotůor tŤicetj vyšetřených paraplegikůje vzhledem k náročnosti

vyšetření přiněřeně velký pro magisterskou diplonovorr práci. To.Že očekávané rozdíly

v kardiovasku]ání reakce podle výšky léze nevyšly signilikarrtně je dáno jak variabilitou

odpo\'ědi, tak závislosti vyšetření na motivaci a subjektivDích pocitech pacienta.

V neposlední řadě byla práce linitována i přístrojově _ robotickýcl] ofiéz není v provozu

mnoho.

Pláce splňuie náIoky na magisterskou diplomovou práci a pokudji autorka dokáže

adekvátně obhájit, hodnotín ji jako výbor'nou. Zcjména v graíické formě dává natolik jasnou

představu o dynan]ice ztllěn krevního t]aku a 1epové fi'ekvence při simulaci chůZe

v Lokomatu' že autorce vřele doporučuji publikovat stručný výah práce v odbomém tisku'

V Przaze dne 14.5.2013
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