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Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu věku na posturální stabilitu stoje u

zdravých jedinců. Cílem bylo zhodnotit stabilitu stoje při modifikované somatosenzorické

aferentaci z oblasti krční páteře - aferentace byla pozměněna polohou hlavy v retroflexi a

repetitivními pohyby krční páteře v sagitální rovině o různých frekvencích. Stabilita stoje byla

hodnocena na záklaďě anaIýzy parametrů CoP během posturografického vyšetření.

Práce je sepsána na 68 stranách, referenční Seznam obsahuje I23 ptevážně

zahraníčních citací. Přílohy práce neobsahuje. Práce je podle zvyklostí rozčleněna do 6

hlavních kapitol. V teoretické části Se autor zabývá multisenzorickým uspořádáním

rovnováŽného systému a popisuje neurofyziologii stárnutí a její dopad naŤízení stability.

V klinickém experimentu autoÍ vyšetřil dvě skupiny zdravých osob rozlišného věku.

Skupina mladých osob byla tvořena 16ti jedinci ve věku od 23 do 27 let. Druhou skupinu

tvořilo 16 seniorů ve věku od 68 do 75 let. Diplomant stanovil pro svou práct 4hypotézy.

Hlavními hypotézou práce bylo, že bude prokázén vliv věku na schopnost udrŽení stabilního

postoje a pohyby krční páteře více naruší posturální kontrolu u starších jedinců. Hodnocení

stability bylo provedeno analýZou parametru CoP sway velocity' Pro dynamická měření byly

použity frekvence pohybu krční páteře o frekvenci 0,15 0,3 a 0,6 Hz. Statistická analýzabyla

provedena pomocí Two Way Repeated ANoVA testu.

Hodnocení:

Problematika poruch stability spojených s multisenzorickým deficitem během

stárnutí představuje významný medicínský problém nejen s ohledem na vysokou

prevalenci, ale také značnou socioekonomickou zátěž společnosti. Vyšetření a detekce

starých osob s rizikem pádu představuje oblast, které je v klinické praxi i vědeckých

publikacích věnováno mnoho pozornosti, přesto není dosud jasné, jaké vyšetření může

odhalit osoby s rizikem pádu. Některé recentní studie naznačují, Že by se mohlo jednat

právě o vyšetření stoje při současných pohybech hlavou.



Předkládaná diplomová práce splňuje formální náležitosti magisterské práce. Text je

přehledný' pouze v některých jeho částech jsou patrné jazykové nedostatky a to

především ve větné stavbě. Autor v rešeršní části práce prokazuje velmi dobrou

orientaci v problematice. Výsledky práce jsou prezentovány na \2 stranách a jsou

interpretovány vhodnou formou. Velice oceňuji zpracování grafů ve výsledkové části,

které je na rynikající úrovni. V diskusi na 6 stranách jsou komentovány jednotlivé

výsledky. Autor zde porovnává výsledky vlastní práce s klinickými studiemi jiných

autorů. Závěry práce jsou správně formulovány. Celkově práci hodnotím jako zdařilou

a doporučuji obhajobě.
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