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Popis práce
PředloŽená práce je práci rešeršně _ výzkumní se

elektrostimulace s mimosvalovým efektem, konkrétně na ANS.
Práce je popisovaná na 57 stranách, referenční seznam

obrázků.

Výzkumná část práce je slabší stránkou
hypotézy, v 8 kapitole je popsaná metodika
kapitole autor rozvinul krátkou diskuzi.

Stavba práce
Práce je rozdělená do desíti kapitol. Rešeršní č,ást práceje popsaná v kapitolách 1- 6,k!9 se autor věnuje stručně a přehledně problematice elekiroterapie, elektrostimulace, funkciANS, měření variability srdeční frekvence, jako i mimosvalouy* u vzdáleným účinkům

elektrostimulace. Teoretické informace dávají dostatečný vhled do následně zkoumané
problematiky.

této práce. Autor v 7 kapitole formuluje cíle a
práce,9 kapitola obsahuje vysledky a v 10

V metodice práce mi není jasný počet probandů experimentální akontrolní skupiny _
kdy autor píše, že se studie zúčastnilo 20 probándu u 

"*p..i-entální skupině, následně znich
15 probandů v skupině kontrolní. Jsou to ti samí liďé?

Výsledky jsou uspořádané systematicky, no nesrozumitelně.
V obrdzku 2 (str. 52) je utlón rozdíl průměrů celkového výkonu (VFL), kdy ukontrolní skupiny je při prvním měření spettritnt uýkon skoro dvouitÍsobně vyšší než před

terapií u experimentální skupiny. Wechny ďalší parametry (HF, LF, r| jiou , opočré
variantě. Jak si to ilutor vysvětluje?

U celkového rozdílu 1' a2. měření (str.58) chybí popis, kjaké hypotéze se tohle
zhodnocení vztahuje ajestli některou potvrzuje nebo ne. br. g.uru-;e ienhle íázdildostatečně
velký, aby i byl statisticky významný, alě nikde jsem kr'o-., komentiíř nenašla. Popisobrázkuje jiný vněm a pod ním. Co je tedy spráiné??? Autor se na tenhle obrázek pak
odkazuje i v diskuzi azávěru,já však nevidím-logi.kou souvislost, proč se nu r'c.; odkazuje.Ve všech grafech je v popisku uvedeno rozdělení ,,pře'd'o a ,,Po', což je velice
zavádějíci, kdyŽ kontrolní skupina měla jenom první a drúé měření.

Diskuze je taky rozdělená na dvě easti' oiskuze k rešeršnímu zpracování se hodnězaobírá vysledky studií, které vlastně nejsou relevantní, kvůli tomu, že' jim chybí podklad,
nebo Že byla prováděná špatně metodika výzkumu, nebo tredostatečný design studie, atd.Diskuze k výzkumu je taky krátká- pouze na jeden a půl strany atady auior více popisuje, jak
se prakticky výzkum prováděl, moc se tam neřeší a nediskuiují jeho vlastní výsledky, kterépak samozřejmě ani nejsou konfrontovány s výsledky rešeršně zptacovaných studií. Chybítady i vlastní názot.autora na výsledky výzkumu a;ó3ictr praktické využitívklinické praxi,
což hodnotím negativně.

zaměřením na vliv svalové

je na 7 stranách' v ptáci je 7



Citace a práce s literaturou
Autor udává v referenčním seznamu 87 odkazi na zahrartiční i domácí autory. V textu

ale není 30 odcitováno. Z opačné strany - v práci je 15 citací, které nejsou zanesené
vreferenčním seznamu (např. str. 11. - Robinson, 1995; Low and Reed, žooo; Lu11ies,
197 0; Trojan, 2003 ; Baker, 2000,. . ..)

Citace v textu se taky potýkají s nesouhlasným rokem vydání s odkazem RZ (např. str.
2l. - Čihák'2000 vs. v RZ Činak' íoal;,nesprávnym odkazováním na jednoho autora, kdyz
v RZ jsou dva více (např. st. 10. - Poděbradský,2009,...), nesprávným přepsáním jmen autoďr
(např. str. 62. _ Kayzmat,2}Is v RZ Kaymaz). Y RZ není dokončená óitu"e Pánek et al.,
Meszárošová není v abecedním pořadí na správném místě.

Tyhle chyby se linou celým textem, covýrazné sniŽuje jeho uroveň.

Formální náležitosti
Grafická striínka práce je na úrovni, členění práce je přehledné, neshledala jsem

závažné stylistické nedostatky (správné formátování celého textu s velkým odsazením ňa L,
jenom občasně překlepy, nesprávné formátování názvipododdílů, pŤímá citace nemá správné
uloŽení v uvozovkách). Malý nedostatkem v úpravě textu je chybějící oddělovríní přeáloŽek,
spojek' zl<tatek na konci řádků, které jiŽ patří do řádků následujících, a to v celém textu.

Pro lepší názornost i zpestření práce bych uvítala obtazky v textu, nebo obrazovou
přílohu.

Využitelnost
Práce poskytuje řešení zpracování zatraničních studií řešících problematiku

elektrostimulace, informace jsou stručné a jasné. Yýzkumná část hódnotí efekt
elektrostimulace na změny variability srdeční frekvence. Dle všeho je to pilotní studie, která
může pobízetk dalšímu zkoumání v dané problematice. Cíl praktické části byl splněn.

Závěr
Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, hodnotím ji dobře a doporučuji ji
k obhajobě.

Doplňující otázky k obhajobě: jsou lyznačeny kurzívou v textu.

Datum 26.5.2015 Mgr. Júlia Demeková
oponent diplomové práce
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