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   Cílem  p�vodní experimentální práce je porovnání kvality senzorické percepce u 12 
pacient� s chronick�m vertebrogenním algick�m syndromem s v�kov� vázanou skupinou 
12 zdrav�ch jedinc�.  

Práce je rozd�lena do dvou hlavních �ástí. V první �ásti v rámci reere literatury na 17 
stránkách studentka uvádí teoretická v�chodiska pro následující experimentální �ást, 
která je rozpracována na 14 stránkách.   

    V p�ehledu poznatk� autorka shrnuje v�znam senzorické percepce pro kvalitu 
motorick�ch stereotyp� i v rámci bolestí pohybového systému.  Zab�vá se vztahem mezi 
senzorickou percepcí, motorickou funkcí a vertebrogenními bolestmi z pohledu 
neurofyziologického i klinického. Zpo�átku jsou uvedeny vícemén� bazální informace, 
autorka �erpá hlavn� z domácí literatury. V kapitole 1.2 „Chronická bolest zad“ pak 
uvádí i n�které recentní práce ze sv�tového písemnictví. Zpracování teoretické �ásti je 
stru�ní, ale pova�uji ho za dostate�né k tomu, aby slou�ilo jako v�chodisko pro 
následující experimentální �ást bakalá�ské práce.   

  V �ásti 2 studentka uvádí cíle práce a hypotézy. Cíl práce není dob�e definovan�. 
Studentak uvádí, �e „Cílem této práce je na základ� v�sledk	 potvrdit �i vyvrátit dané 
hypotézy”. To je samoz�ejm� cílem jakékoliv práce, uveden by m�l b�t konkrétní cíl 
dané práce. Oproti tomu hypotéza je formulována jasn� a stru�n�. Autorka p�edpokládá 
horí kvalitu senzorické percepce u jedinc� s chronickou bolestí pohybového systému 
v porovnání se zdrav�mi kontrolami. 

   Metodika práce: Zde je nutné ocenit, �e a�koliv se jedná o bakalá�skou práci, která 
nevy�aduje experimentální �ást, studentka sama vyet�ila 24 jedinc�, z toho 12 pacient� 
s chronickou vertebropatií a 12 zdrav�ch kontrol. Nábor jedinc� do studie si 
zorganizovala zcela sama a stejn� tak vyet�ování provád�la sama. V�b�r vyet�ovacích 



metod pova�uji za adekvátní, a�koliv v�sledky studie nakonec nazna�ují nedostate�nou 
citlivost n�kter�ch vyet�ujících instrument�. Popis vyet�ení je v�sti�n�, chybící 
obrazová dokumentace by mohla �tená�i napomoci v lepímu pochopení postupu 
vyet�ovacích metod. Sedm p�íloh na konci práce uvádí vechna nam��ená data ve form� 
p�ehledn�ch tabulek.  

   V�sledky práce jsou zpracovány v kapitole 4 s p�ilo�en�mi grafy a tabulkami. 
Studentka nejd�íve slovn� komentuje na str. 24 v�sledky pro jednotlivé modality �ití 
které vyet�ovala, bohu�el v�tinou chybí odkazy na relevantní grafy a tabulky  v rámci 
stejné kapitoly. V grafech nejsou uvedeny jednotky m��ení. Nap�. obr. �. 3 – hodnoty 
diskrimina�ního �ití jsou uvedeny v mm? cm? chybí jednotky na ose „y“. S obr. 3 
koreluje tabulka 1 – zde jsou uvedeny jednotky m��ení diskrimina�ního �ití v cm. 
Skute�n� byla maximální (resp) minimální nam��ená hodnota 30 a 85 cm versus 25 a 65? 
Nejedná se o jednotky v mm? Oce�uji ale slovní komentá� pod grafem a odpovídající 
tabulkou kter� jednozna�n� interpretuje v�sledky jednotliv�ch m��ení.  

   Diskuze je vedena na 4 stránkách. Ocenila bych v rámci této �ásti rozsáhlejí reeri 
literatury a konfrontaci  vlastních v�sledk� m��ení s dostupnou literaturou a záv�ry 
jin�ch v�deck�ch studií na dané téma. Nicmén� jedná se o práci bakalá�skou a  z tohoto 
pohledu lze pova�ovat diskuzi za dosta�ující. Dob�e jsou diskutovány limity studie.  

   Dob�e formulovan� je záv�r práce, kter� jasn� a stru�n� vystihuje základní 
problematiku a v�sledky práce. 

   Po�et literárních citací je dostate�n�, studentka prokázala schopnost práce s odbornou, 
p�evá�n� domácí literaturou. Citace nejsou uvedeny v jednotném cita�ním formátu. 
Po formální stránce práce obsahuje n�které chyby, nap�. seznam p�íloh nekoreluje se 
skute�n�mi p�ílohami ani v po�tu  ani v po�adí (v seznamu je uvedeno 8 p�íloh, ve 
skute�nosti je p�íloh jen 7 a po�adí je jiné ne� je uvedeno v seznamu). 
Jazykové zpracování je hrani�ní, práce obsahuje �adu p�eklep� a pravopisn�ch chyb 
v�etn� chyb v interpunkci. Grafické zpracování je dostate�né, chyb�jící obrazová p�íloha  
která by dokumentovala zp�sob m��ení jednotliv�ch modalit �ití by mohla p�isp�t 
k názornosti a srozumitelnosti metodiky práce.  

   Studentka pracovala samostatn�, zajistila si nábor proband�  do experimentální �ásti 
práce a sama vechny m��ení provedla. Autorka p�edkládané BP pravideln� pr�b�h a 
v�sledky práce konzultovala s vedoucím práce, na konsultace p�icházela p�ipravená a 
s konkrétními dotazy. P�edlo�ená práce spl�uje standardní po�adavky kladené na  
bakalá�skou práci oboru fyzioterapie, a proto ji doporu�uji k obhajob�.  

 

 

 
 



    

   Dopl�ující otázky: 
   Str. 30, obr. 4:  graf pr�m�rn�ch hodnot vibra�ního �ití: Jak si vysv�tlujete extrémn� 
nízkou pr�m�rnou hodnotu u experimentální skupiny nad trny obratl� Th4 a Th6? �ím si 
vysv�tlujete velk� rozdíl mezi nam��en�mi hodnotami u obou skupin v rámci tohoto 
m��ení (diskrimina�ní �ití), p�i�em� rozdíl není statisticky v�znamn� (nejspíe 
v d�sledku v�razn� se liící SD?).  
 

 

V Praze 29. 4. 2015                                                    Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. 

 

 

 

 

 
 


