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Předložená diplomová práce na téma „Rytmická stabilizace dle Kabata a její 

srovnání s technikou prováděnou v praxi“ je zpracována za použití 74 

citovaný pramenů na 83 stranách textu a 3 stranami příloh.  

 

Práce je systematicky, v souladu s požadavky na diplomové práce, členěna do 7 

kapitol. Autorka si klade za cíl vyhodnotit prostřednictvím povrchové 

elektromyografie elektrickou aktivitu vybraných svalů při rytmické stabilizaci 

dle Kabata a technice „postrků“, a následně vyhodnotit efektivnost obou 

sledovaných technik. Výzkumný soubor zahrnuje 7 zdravých probandů, je 

hodnocena míra elektrické aktivace svalů a kokontrakční stupeň vybraných 

antagonistů při provádění obou technik.  

 

V kapitole  Teoretická východiska se autorka na 26 stranách věnuje nejdříve 

obecné kinesiologie pánve a její stabilizaci, následně rozebírá techniky PNF a 

„postrků“, které jsou zaměřeny na tuto oblast. Značnou část věnuje teorii 

elektromyografie. Tato část práce je sepsaná přehledně, s dostatečnými citacemi 

a vystihující základní problematiku celé práce.  

 

V praktické části se autorka věnuje metodice, vyhodnocení a zpracování 

získaných dat. Použila adekvátní metody vyhodnocení elektromyografického 

signálu, výsledky zpracovala nejdříve intraindividuálně a následně je shrnula 

interindividuálně. Diskutabilní je hodnocení míry aktivace svalů, která je závislá 

především na vnější síle terapeuta. Tento problém byl však v práci vyřešen 

provedením všech experimentů zkušeným terapeutem, a tudíž zatížením všech 

měření identickou chybou.  Diskuse je zpracována přehledně a odpovídá na 

základní hypotézy práce.  

 

K diplomové práci mám následující dotazy:  

1. Jaké jsou závěry Vaší práce směrem k fyzioterapeutické praxi? Jak se 

nyní stavíte k používání jednotlivých technik především v nemocniční 

praxi? Jaká jsou pozitiva a negativa jednotlivých technik? 

 



Výsledky, které prezentuje předložená práce, jsou přínosné pro 

fyzioterapeutickou praxi. Autorka prokázala, že je schopna využít praktických i 

teoretických dovedností a znalostí, a tyto aplikovat při experimentální práci. 

 

 

Závěr: 

Diplomová práce Bc.Kláry Horákové splňuje požadavky, které jsou kladeny na 

magisterské diplomové práce, a proto doporučuji její práci komisi pro SZZK 

k obhajobě a hodnotím stupněm výborně až velmi dobře. 

 

 

V Praze 25.9.2014 

 

 

MUDr.David Pánek,Ph.D. 
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