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Posouzení věcného obsahu:
Magisterská práce Bc. Karolíny ČíŽkovéie klinickým experinentenr, kteý si kladl za
vliv aktivního cvičenídle konceptu Dynamické neurcrmuskulámí stabilizace na
ověřit
cíl
lokální senzorickou percepci v oblasti střední hrudní páteře u vrcholových sportovců - běžců
na lyŽích. Po prďtení práce mám dojenr rozdÍlné kvďity teoretické a praktické části a ve
svém posudku si je dovolím hodnotit v opačnémpořadí.

Praktická část představuje klinický experiment na souboru dvaceti mladých
vrcholových sportovců (běŽců na lyŽích), kteří byli náhodně rozděleni na dvě skupiny po
deseti. obě skupiny absolvovali svuj běžný trérrink vč. silové připravy' Trdrrinková skupina
navíc absolvovala takó 3 aktivní cvičenídle konceptu I}NS. v rámci kterýclr trónovali pohyb
hlavy a krku do flexe, extenue a rotece s uvědoměním pohy'bťr promítajícíchse do oblasti
stŤední Th páteře. Flexe hlaly a krku byla cvičena ve 3M pozici vleŽe na zádech, extenze ve
3M opoře vleŽe na břiše a rotace hlavy a krku v pozici na čtyřech. Druhá skupina sportovců
slouŽila jako kontrolní. U obou skupin probandů byty v průběhu dvou měsícůnrěřeny vybrané

parametry somatosenzorického vnímání (taktilní čití'termické čití.grafestezie, dvoubodová
diskriminace, vibračníčití)v oblasti střední "fh páteře. ['I treninkové skupiny byl na konci
dvouměsíčníhocrbdobí hodnocen i bezprostřeclni ef'ekt před a po jednorázové aplikaci cvičení
dle konceptu DNS. Všichni probandi navíc na počátkrr a na konci výzkumu vyplnili dotazník
Young Spine Questionare k identifikaci interrzity a frekvence subjektivně vnímané bolesti
jednotlivých částípáteře'
Celkově experimentalní část vykazuje znaky profesionálně připraveného výzkumného
protokolu a nadstandardního statistického zpracování. Z výsledků lyplývá zejména
skutečnost, Že skupina. která měla do obvyklé přípravy zaÍazsny i aktivní cviky s
uvědoměním pohybů ve střední Th páteři, v 1omto regionu zpřesnila somatosenzorickou
percepci v testech grafestezie' dvoubodové diskriminace a vibračního čití'Navíc tato skupina
vykazovala i lepŠívýsledky v dotazníku YSQ oproti kontrolní skupině.
Diplomantka uvádí' že studie byla tzv. slepá - tj. Že vyšetřujícíÍyzioterapeutka
nevěděla, který ze sportovců patří do experimentálni a který do kontrolní skupiny. Zároveň
však uvádío Že "u kaŽdého měření byla přítomna autoťka studie. která kontrolovala jeho
průběh'' a na Str. 36 je.uvedeno, že sportovci byli instruováni a odborně vedeni dvěnra
ffzioterapeuty (PaedDr. CíŽkem a Mgr. MatouŠkovou) a autorka sfudie byla přítomna u každé
terapie a pomáhala s vedením a edukací sportovců. Nabízíse tedy otazky: Kdo byln
vyšetřujícífyzioterapeutka tzv. slepá k pokusu? Kterou čr[st experimcntu prováděla
diplomantka sama?

Přehled teoretických poznatků je rozdělen na tři hlavní oddíly. První se věnuje popisu
kineziologických aspektů sportovní techniky běhu na lyžích,poslední popisu konceptu DNS.
Somatosenzorickému systému. jehoŽ mrěny _isou hlavním předmětem zkoumiínív praktické
části. jsou věnovány 4 strany. Z toho rreurofyziologie somatosenzorického systému je uvedena

na 17ti řádcích pouze jako velmi

stÍučný'výčet periferních receptorů a drah

somatosenzorického systému navíc s nepřesností. když autorka uvádí, že i spinoretikulámí

tťakt končív gyrus postcentralis parietálního laloku. Ostatní text týkajícíse

somatosenzorickóho systému v podstatě pouze uvádí. Že kr'alita somatosenzorických funkcí je
důležitápro kvalitní motclriku. o systémech modulace signálu v somatossnzorickém systému
není v práci arri zmínlca. Přitom přesně v těchto modulacích ležíodpovědi na crtazky. proč se u
jedinců s jinak strukturálně zdravým nervový'm systémem mění kvalita peťcepce a jak může
cviěení s uvědoměnim tuto kl'alitu měnit. Nemcrhu se ubránit dojnru, že diplomantka
rrepřemýšlela o mechanisnrech, jakými v experimentu pouŽité cvičeni mohlo r'ést ke
zpřesnění vnímání oblasti hrudní páteře' Zdá se. Že diplomantka vnínrá C'NS jako ''black box''.
do kterého prostřednictvím cvičeníodeŠleme inlcrrmaci a obclrŽíme na periferii hodnotitelnou
změnu. Takovýo přístup by se jistě dal chápat v bakalářské úrovni studia. V magisterském
stupni, kde navíc neurofuziologie modulačnich systémů je součástí l,ýuk}. je to poněkud
zwážejíci. Rád bych proto dal diplomantce svým dotazem prostor. aby mi ukázala, že se
mýlím a V.vsvětlila' co se děje v somntosenrorickóm systómu z neurofyziologického
hlediska např. při vyšetřovánÍ dvoubodové diskriminace. A jakým mechanismem mohlo
dojít cvičenímke zpřesnění vnímání a zlepšenísubjektivních parametrů vnímánÍ bolesti
v Th oblasti? odpovědi na ty'to otrízky nepřináší ani kapitola disktrse.
Posouzení technického provedení a úorav} textu:

Po formální striínce je práce velmi pŤehledná' členěrrá do jednotlivých kapitol. v tgxttl
se dá dobře orientovat. V textu se téměř nevyskytuji překlepy. Poměr teoretické a praktické
části je proporČní.Metodika výzkumu je velmi dclbře postaYena a statistické metody jsou
nadstandardní. Výsledky jsou srozumitelné s využitímpřehledných tabulek a grafrr.
PřestoŽe teoretickou přípravu diplomantky považuji za slabinu celé práce' celkově
konstatuji, že diplomantka prokázala schopnost zorganizovat a provést velmi kvalitní klinický
experiment s nelehkým tématem a ponocí vybrané metodiky odpověrlět na stanovené
výzkumné otazky a data interpretovat. Předpokládám. Že výsledky praktické části budou
publikovany.
Práce dle mého soudu splňuje kritéria stanovené pro magisterskou práci a proto dnporučuji
přijetí práce k obhajobě.
Dotazy na diplomantku: jsou uvedeny tučně v předchozím textu
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