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Předložená práce obsahuje 42 strany textu a 6 stran příloh, kde jsou v přehledných

tabulkách shrnuty výsledky jednotlivých vyšetření. Soupis použité literatury obsahuje 37 citací,

z toho třetina citacíje z odborných zahraničních časopisů.

Práce si klade za cíl zjistit, zda existuje rozdíl mezi kvalitou senzorické percepce u

jedinců s chronickými bolestmi krční a hrudní páteře a zdravýmijedinci. V experimentálníčásti

práce byly k tomuto účelu použito 5 testů: test pro hodnocení taktilního čití, termického a

vibračního čití, test dvoubodové diskriminace a test grafestézie. Testy byly zkoumány na

vzorku L2 zdravých probandů a 12 jedinců s chronickými bolestmi. Charakteristika

zkoumaného souboru však neudává, jaké bylo věkové rozhraní vyšetřovaných jedinců, medián

věku apod.

Cíl práce byl splněn. V kapitole Diskuze se studentka kriticky zamýšlí nad úskalím

měřenísenzorické percepce a výsledky měření. Výsledky konfrontuje s výsledky jiných autorů'

Na tomto místě by bylo vhodné u každé studie uvést, nejen jakým způsobem, ale také na jak

velkém vzorku byla měření prováděna.

V práci se vyskytují následující nedostatky:

1/ Nedostatečné popisky u tabulek a grafů, např. chybí popisky u jednotlivých os grafů,

v tabulkách a grafech nejsou popsány jednotky, v kterých měření bylo prováděno,

nedostatečné jsou také legendy některých grafů .

2|Y práci se na desítkách místvyskytuje problém sformátováním textu, kdydošlo ke spojení

dvou i více slov do jednoho slova' Na str. 47 je na konci stránky hlavička tabulky a až na str. 48

jsou výsledky.



3/ chyby v citacích, př': v textu stejný článek citujete několika způsoby na str. IL a 17 uvádíte

citaci Čech, Kolář & Lepšíková, 2oI3, na str. 33 stejný článek citujete stylem: Lepšíková et. al.,

2013.

4/ Nepřesnosti v textu: na str. 26 uvádíte, že termické čití bylo vyšetřováno ve 4 bodech a to

nad spinálními výběžky daných obratlů' Na str. 25 ale píšete, že testování probíhalo v oblasti

Th2-6 (což je 5 obratlů). Stejně tak na str. 25 píšete, že testovánítaktilního čití probíhalo ve 13

bodech, nenívšak jasné, kde přesně, protože uvedený popis odpovídá pouze devíti bodům.

5/ Na str. 25 popisujete, že každý jednotlivý test byl proveden třikrát po sobě, toto však není

zřejmé v tabulkách, kde jsou publikovány výsledky jednotlivých měření.

otázky k obhajobě:

1/ Pokud byste nalezla u pacientů s chronickou bolestíkrčnía hrudnípáteře poruchy

taktilního, termického a vibračního čití, jak by to ovlivnilo Váš terapeutický postup?

2/ Kde se nalézajíreceptory pro vibračníčití?

Závěr: Diplomová práce je bezesporu přínosem k dané tématice a obsahově splňuje

požadavky kladené na bakalářskou práci' Nedostatky práce jsou převážně v četných

formálních chybách, a proto práci doporučuji k obhajobě.
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