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Přerlložená diplomová práce ohsahrrje celkern 77 stran včetně 15 stran příloh. Text je dr:plněn 6
tabulkami, 3 obrázky a 10 graý. V přehledu iiteratrrry je uvederro celkcm 50 litenirrrícir zdrujri z toho
33 titultl je cizojaryčných. Z celkového poětu titulů je 8 titttlů neperiodických a 42 periodických'
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Práoe je roztlěletra na část teoretiektru a praktickou. V teoretické části dipioniové práce jsou
v podkapitolách ,,Kineziológia chrbtice", ,,Posturálné funkcie" a ,,Motorické stereotypy" popsány
anatrrrni*k+-firnkční a c*nfflní kcnrdinační printip1,i stet'ilirařních a pahyt'trých možnos!í páteř* a
pánve. V dďšicir třech podkapiioiácir pak popisuje patoiyziologii přet{ženi páteře s násiednorr
degenerací disku spojenou s poruchou motorických stereotypů i poruchy senzorických a psychických
fi_rnkcí.

Teoretická část je povŠechně přehledná, čtivá a obsahuje podstalÍ}é informace uvátiějící čtenáře
do dané problematiky.

V p*:lrtirká část! si lllt$r st,:n}\,i! 5 lr;,pctér'. ixž b),!j, nírledně :'r,šř*:l';l n: 5q4 hladině
statistické význarnnosti. řiypotéza 5 nedeiinuje jasltě zdaii přcdpo;JáJ'r;i;ic ti.'"iŮ;"r ;Llliiu šii*riýctr
břišních svalů oproti para-vertebrálním svalům u osob zdravých nebo u osob z hemií meziobrďlové
p!otánk1z.

V kapitoie llleiodila piáce jsou uvecieiia irriiéria výběru probaniÍů, kci* kritérienr výběr'u do
souboru pacientů byla prokázaná hernie meziobratlové ploténky pomocí MRI v úrovni L4l5 nebo
Lsls'! . Bch'-rže! kontmlní skupinl" zdravých nsoh čítá 

'ien 
6 protranďli a skr'lpina pacientr''r s h*rnií rJisku

cei}ieni 1Ú proi:iiiidů, ů*Ž vť sr.:iiisiiuii'jt: Ijif3;-''"'ILi_1 :l'Jl:;:il."'.r' "'"*i!l;'lrli "ial .;ill',ljil: '; ů.]ll ]" i;*:':iosti
pouŽití ne-parametrických statistických testů- Autor však pouál pro zhodnocení a porovnání dat
par'arnetncký párov,? a dl,oLt vÝhěror,ý *epárrrv,t'' t tesf'

l!:.- :"-,-- j:-a - :::i -1. .-.--il.- -.+-;^-i- ,",.---.--. --^L"-;^;-^ ,,;-..,-._,-,.^.--^ j.,,
l-(r.v JiJJB ^^t-!u!.Y- L J!Jl!ll l- *g;\*ř.!J-_!-. 9. -9-i.J ivv.!^.-;-- ť*^*.._"'-l -.---!" -^-ij -bj*.J'

přehled měřených svalů, popis vyšetřovaných pohybových činností a podrobný posfup rněření a
zpraco"rání naměřených dat'

'"'r::;*1'; ::'-':ll: ;":* ', ;;í-: :'-:;;::;_:]' :;-_ :'..l ::'.- ":, ,-_ _ . , -|' ,'g''j._, *;it"
přehledně popsány v textu a pro přehlednost uvedeny taky v tabulkách. Za klinieky důležjté povafuji
tt souboru pacientri statisticky významně věÍši aktivitrr isr:hiokrtlrálních svalťr na straně léze rlisklr při
testtt extenee, lr[erá.je u {trhni.,-r ná}eztt i3,pieká. V iisiEll;*; i':;,,:b pltil i:ťir:l:'"lir'liri s;rr':]i.i'li:'::it'lii r-.ii';:ili'i;i'
snad i odpověď na to, zdali tato hyperaktivita jc následkem pouze kořenového dráždění, nebo mohla
již r'mikat jak,r [_onipcnzacc n;crsÍňi;nYi.': l!.r!'r;|;';,iil'{' páitř; ;. ;l:1:'.;' T]ji; .]; ':l..:;;|.'' ".':Jí,n;i'ý
siati3!ri'i] 1'r''1'r11;'11lj r''.' í*'_,a" ''?: 

j : ::,':i''ilj' :',,.,,'; g;' lr,:5.lr;,",1 "'',' -.,',-irir:;,_;,i :_.', ,,i, l, ,',,"l,, :.nlii,
ve prospěch strany s lézí disku-

ý9 yýslerlcích h-.vch q.'tkla podkapito|..r Hvp,.:i54'3, l.dc tatr*]li.,'tl*'i;+u;.:lc]a lřehi;u];tó a
čtenáÍ se taii. rychle zit'áci v zapia:vé gisci bez z.výiaeirěrii aicspu'r i],..,ttt,t.,t 5lr.r:-,ij.l.-.(l l_'l.'i:'t'.llLj] i;t;i'acii
timingu.

Ki,,p{to!l: .'*;,ri};l.cri"'!* *h't*hllt fi sl]i*i s* zde;rniňlde rnirnniin* * stt#iiryh ntlqlrltiqhÝ*h Rltt-nrťr

lrtieílro'iici iiiriing lriuí:citýcir zádových a {rťisniclr svaiů" ciáie r'ozepisuje,jisk*zi ii jeo.lllot'iivyln restúm a
klinicky ýpickým příznakům áoršené funkce stabilizace. Vyjadřuje se zde t&ké k limitům a
faktrrrům" které pravrlěon<lolr"ě mohly ovlivnil kvalitrr naměřenýr!" rlat"

Po formáiní stránce prace obsahuje porněrně casré chyby v inrerpunkci 1chy'bi rcčky na ir.onci
vět u odkazu za větou či odstavcem jsou tečky chybně před závorkou apod.), některé odkazy v textu
eh.r,bí vreferenčnírrr -seznamtl {str. !4 Črrna;:*lí!'. N*:til'nlrl.'*. ?l*?. l|l .__13 Si'{lll!. :.**6)" 'ř}iíle

v teoreticke časti casto u nekolika odstavcú chybí literárni odkazy (např. Str. } l " str. lJS.}
Z pohledu vedoucího prace shledávarrr další fonnáIní i obsahové nedostalky, které uvádím

podle pořadí stránek v textu a některe doplňuji dotazem přimo na autofa:
Str. 15 Nejspíše chybný rok v odkazu - Kolét,32.



Str.19

sb.38

Str.40

Str. 53

V textu se jeví být pohybový stercoryp i. řádu synonymam pro rnotorický vzof a
II. řádu pro pohybový stereotyp. Iedná se jen o rozdílnou terminologii?
Řada výsledků zarnrnnézy a kineziologickóho rozboru se opakují již
z metodiky a charakteristiky souboru.
Na stejné straně jsou uvedeny statisticky výmamné hodnoty EMG aktivity
adduktorů u hlubokého dřepu' Jednalo se o zvýšení nebo snížení oproti
kontrolní skupině?
Zde uvádí autor ověření hypotézy 3 a udává statisticky výmamné rozdíly
v timingu mezi kontrolní a skupinou pacientů ve vyb'raných testech' Lze
vypozorovat typický vzor timingu pozorovarrých svalů u zdravých a pacientů
s hemií?
Chyba v nadpise kapitoly ... ,,Diskuse k teoretické části ..' uvedena 2x _ na
místo o,Diskuse k praktické čásď'-

Autor této diplomové práce proki{zď schopnosti ve vyhledávi{ní a zpracovrání důležitých
informací o tématu.

Vzhledem k tomu, fu v práci neshledáviím Žádné závahté nedostatky a pn{ce svým obsahem i
rozsahem splňuje nároky na magisterskou diplomovou práci, doporučqii prr{ci k obhajobč.

Y Praze dne26. 5.2014 Mgr. Petra Vďouchová, Ph.D.
vedoucí magisterské diplomové práce
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