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Cílem originální experimentální studie bylo zhodnocení vlivu konceptu Dynamické
Neuromuskulární Stabilizace (DNS) na lokální senzorickou percepci v oblasti střední

hrudní páteře u vrcholových sportovců * běžců na lyŽich. Do kontrolované, slepé

randomizované studie bylo zaÍazeno 20 vrcholových běžců nalyžích. Porovnáván byl
vliv DNS na senzorickou percepci a na intenzitu a frekvenci bolestí zad mezi
experimentální skupinou a kontrolní skupinou. Do kaŽdé skupiny bylo zařazeno 10

sportovců, jedinci experimentální skupiny do běžného sportovního tréninku integrovali
po dobu svou měsíců prvky DNS, zatímcojedinci zaÍazení do skupiny kontrolní ve stejné

době a ve stejném rozsahu absolvovali pouze tradiční sportovní trénink.

Strukturovaný český abstrakt je výstižný. Výběr klíčových slov adekvátní. Anglická
verze abstraktu přij atelná.

V přehledu poznatků se studentka nejdříve věnuje otázce techniky běhu na lyŽich
z hlediska variability vyuŽití posturálně lokomoění funkce pohybového systému,

analyzuje nejčastější typy úrazi a příčiny bolestivých syndromů muskuloskeletálního
systému v důsledku přetíŽení při běhu nalyžich. Následuje sekce shrnujíci základni
neurofyziologii somatosenzorického systému. V poslední části teoretického úvodu pak
autorka čtenáře seznamuje s principy DNS a možnostmi vyuŽiti tohoto konceptu za
účelem dosažení kvalitní stabilizace a funkčního centrovaného pohybu v oblasti střední
hrudní páteře. Autorka předloŽené DP prokázala dobrou orientaci v problematice vlivu
vrcholového sportu na posturálně lokomoční funkci, dobře se zorientovala v dostupné

literatuře věnované relativně novému konceptu DNS.

V dalších částech studentka shrnuje cíle vlastní experimentální části práce apředkládá
3 hypotézy. U experimentální skupiny, která do tradičního tréninku integrovala prvky
DNS po dobu dvou měsíců, předpokládá pozitivní vliv na senzorickou percepci v oblasti



střední hrudní páteře i na frekvenci a intenzitu bolestí páteře. Cíle práce ihypotézy jsou

definovány přesně a jednoznačně.

Metodika práce: Výběr jedinců do experimentální i kontrolní skupiny byl
randomizovaný, celrá skupina sledovaných jedinců byla velmi homogenní z hlediska

věku, pohlaví, BMI i vrcholové úrovně sportovního qýkonu. Výběr vyšetřovacích metod

povaŽuji za vhodný z hlediska možností a designu studie (vyšetření v terénu), ačkoliv
výsledky poukazují na nedostatečnou senzitivitu vyšetřovacích instrumentů použitých

k hodnocení taktilního a termického čití' Velmi oceňuji slepý protokol studie s přesným

dodržením vyšetřovacích postupů. Vhodně byly vybrány pozice DNS pro nácvik
segmentální mobilizace, centrace a percepce oblasti střední hrudní páteře.

Výsledky jsou předloženy formou přehledných grafu a tabulek, doplněny jsou

komentářem i závěrem, zda daný výsledek potvrzuje či vyvrací předem stanovenou

hypotézu. Experimentální skupina se v průběhu pěti měření signifikantně zlepšovala

v percepci grafestézie' dvoubodové diskriminace a vibračního čití oproti kontrolní
skupině' V termickém ani taktilním čití nebyly zjištěny žádné rozdíIy, protože všichni
jedinci obou skupin přivšech měřeních dosahovali maximálních hodnot. Tento výsledek
poukazuje nejspíše na nízkou senzitivitu vybraných měřících instrumentů.

Zajímavýje výsledek, který svědčící pro okamžitý efekt terapie pouze na dvoubodovou

diskriminaci, zatímco u ostatních sledovaných modalit čití nebyl zaznamenán statisticky

ýznamný vliv. Velmi podstatným výsledkem práce je potvrzení pozitivního efektu

integrace DNS do tradičního sportovního tréninku na snížení intenzity a frekvence bolestí

zad.

Strukturovaná diskuze kriticky hodnotí výsledky předložené práce v konfrontaci

s výsledky jiných, převáŽně recentních zahraniěnich studií publikovaných na podobné

téma. Na základě rešerše literatury, i vlastní zkušenosti autorka předloŽené DP dochází

kzávěru, Že integrace nácviku tělesného schématu a segmentového kontrolovaného
pohybu páteře do tradičního sportovního tréninku můŽe zlepšit tělesnou percepci a snížit
qýskyt bolestí páteře u aktivních sportovců.

Počet literárních citací je dostatečný, studentkaprokázala velmi dobrou orientaci

v předložené problematice. Jazykové i grafické zptacování práceje výborné.

Studentka pracovala velmi samostatně' Sama zorganizovala nábor pacientů do studie,

zajistila ,,slepé" měření dat, kdy testující osoba nevěděla, zda daný jedinec patří do

skupiny kontrolní či experimentální. Průběh měření a výsledky práce konzultovala
opakovaně s vedoucím práce i se statistikem a metodologem, na konsultace byla vždy
dobře připravená. Práce je pečlivě a z metodologického hlediska velmi dobře

zpracovaná. s vynikajícím potenciálem k publikaci v odborném časopise. Předložená
práce převyšuje standardní požadavky kladené na diplomovou práci oboru fyzioterapie, a

protoji doporučuji k obhajobě.



Doplňující otázl<y:

1. Proč myslíte, že terapie měla okamžitý vliv pouze na hodnoty dvoubodové
diskriminace?

2. U experimentální skupiny se sníŽila intenzitabolestí ve všech oblastech páteŤe,
ale frekvence jen v oblasti hrudní páteře, na kterou byla terapie specificky
zaměřena. očekáváte' že pokud bychom zamětiliDNS aplikaci specificky i na
jiné oblasti páteře (krční nebo bederní), došlo by ke snížení frekvence bolestí i
v těchto částech páteře?
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