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Posudek:

Z formálního hlediska práce splňuje požadovaná kriteria kladená na diplomovou práci. Autor využil
relevantních a recentních zdrojů a množství citovaných pramenů je dostačující. Grafická úprava, členění
práce a jsou plně v mezích požadovaných norem. Jazyková stránka a skladba vět Však pokulhávají a věty
mají někdy nelogickou stavbu což zhoršuje čtivost a orientaci v ideích autora.

Práce poukazuje na zajímavé téma, které ač již mnoho autory sledováno, stále přínáší možnosti nových
výzkumů a hledisek. Mírnou výtkou může být fakt že název práce osahuje téma :... při různých pozicích krční
páteře... , leč autor spíše zkoumá vliv různých frekvencí pohybů páteře na posturální stabilitu a roli vizuální
kontroly, pozice hlavy využívá jen dvě a to neutrální a reklinační pozici.

Teoretická část práce obsahuje množství relevantních informací z recentních zdrojŮ,je obsáhlá a zaměřená
k meritu věci, což je důležitý fakt, neboť autor nezabíhá mimo rámec tématu.

V experimentální práci autor posuzuje vliv pozice hlavy, vizuální kontroly a frekvence předozadního kyvu na

změny posturální stability' Metodika práce je obstojná, zejména množství pacientů je celkem chvály hodné a
vzorek je celkem homogenní. Výtku mám však ke stanovení hypotéz, které nejsou ideálně postaveny , ani
graficky řádně vyčleněny. Hypotézy jsou velmi obecné ažvágní a podobají se spíše prvotní obecným
otázkám., také v následujících kapitolách nejsou ideálně komentovány. Co se týče samotného měření autor
využil množství testů , a přístrojových měření, jen není zcela jasné, čím zabezpečil aby změny pozice hlavy
byly vždy deklarovaných 30 stupňů. Výsledky jsou zpracovány obstojně číselně i graficky, jen komentáře
nemají vždy niť logiky zcela kontinuální'

Diskuse je obsáhlá a autor prokazuje uměnípráce s literaturou, pochopení problematiky a zde i dobře
komentuje naměřené výsledky. Závěr práce je až příliš stručný respektive autor se nevrací k hypotézám a ze

závěru nevyplývá zda se mu podařilo hypotézy naplnit, zda jsou splněny cíle a není akcentován dopad práce
pro klinickou praxi.

7ávěr:Veškerévýše výtkyjsouspíšeformálníhocharakteru ajenmálosnižujízákladníkvalitupráce.Práce
je solidním dílem autora a i přes svou spíše fyziologickou hodnotu má přesah i do praxe kloinické, což velmi
kvituji. Celkově je práce na dobré úrovni a informace v ní obsažené jsou zajímavé a hodnotné, proto práci

doporučuji k obhajobě.

otázky:

1) Jak jste zabezpečili konstantní změnu pozice hlavy 30 stupňů.



2)Jaké hypotézy se Vám podařilo a které nepodařilo naplnit ?

3) čím si vysvětlujete že změny mezi kontrolní a experimentální skupinou je malý rozdíl při otevřených očích

a zvětšuje se při zavření očí, tedy ztrátě vizuální kontroly, když by se dalo předpokládat že skupina starších

probandů má již se zrakem problémy a rovnovážný systém by tak mohl být na situaci se zhoršenou zrakovou

kontrolou již adaptován? Zhoršuje se tedy v průběhu života více propriocepce než telecepce?

a) Jaký přínos bude mít Vaše bádání pro Vaši klinickou praxi a praktickou práci s pacienty ?

Práci doporučuii k obhaiobě

V Kladně 2o'5.20L4 Petr Bitnar


