
Posudek diplomové práce: Zhodnocení vlivu cvi£ení dle konceptu

Propriofoot a metodikou senzomotorické stimulace dle Jandy

a Vávrové na rozloºení tlak· chodidla

Diplomant: Bc. Helena Dudová

Zadavatel diplomové práce: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta t¥lesné vý-
chovy a sportu.

Hlavním cílem diplomové práce Bc. Heleny Dudové je experimentální posouzení
vlivu dvou fyzioterapeutických metod, které se b¥ºn¥ pouºívají p°i rehabilitaci cho-
didla - tzv. plochá noha, na parametry, které lze jednodu²e m¥°it s vyuºitím ex-
perimentálního za°ízení Plantograf V 10, které je dlouhodob¥ vyvíjeno a pouºíváno
k m¥°ení plo²ného rozloºení kontaktních tlak· mezi m¥°eným subjektem (v tomto
p°ípad¥ chodidlem) a podloºkou. Práce je pojednána jako pilotní studie, ve které je
porovnáván vliv £ty°-týdenní terapie metodou senzomotorické stimulace dle Jandy
a Vávrové a dle konceptu Propriofoot na segmentální zatíºení chodidla a procen-
tuální rozloºení tlak· mezi pravým a levým chodidlem. Celkem bylo stanoveno 5
hypotéz, v nichº se p°edpokládala zm¥na kontaktních tlak· mezi pravým a levým
chodidlem po provedení terapie ob¥ma p°ístupy a dle kterých by bylo moºné oba
p°ístupy porovnat.

Uvedené hypotézy jsou ov¥°eny pomocí experimentu provedeném v Labora-
to°i pohybové analýzy na pracovi²ti FTVS. Tento experiment zkoumá kontaktní
tlaky pravého a levého chodidla na skupin¥ 20 osob po provedených terapeutických
výkonech pomocí za°ízení PLantofraf V 10 a to p°i stoji zkoumaných osob. Exper-
iment je proveden dle zab¥hnuté metodologie laborato°e, spl¬uje v²echny pot°ebné
náleºitosti a je po odborné stránce zcela v po°ádku. Souhlas etické komise je v
DP p°iloºen. Také formální zpracování textu, popis nam¥°ených výsledk· a jejich
statistické zpracování jsou provedeny na dobré odborné úrovni.

Výsledky práce jsou diskutovány vzhledem k p°edpokládaným hypotézám,p°i£emº
se ukázalo, ºe ani jedna ze zkoumaných metodik nemá p°i £ty°týdenní terapii stati-
sticky významný vliv na segmentální zatíºení chodidla. Procentuální rozloºení tlak·
mezi pravým a levým chodidlem naopak ovliv¬ují ob¥ metody, p°i£emº nebylo
prokázáno, ºe by n¥která z nich dosahovala statisticky prokazatelných lep²ích výsledk·.

K p°edloºené práci nemám z odborného ani formálního hlediska ºádné výhrady
ani dopl¬ující p°ipomínky, jedná se o úlohu, která je dob°e °e²itelná metodou po-
hybové analýzy a diplomantka zde prokázala schopnost °e²it dané téma p°íkladným
zp·sobem, který obsahuje v²echny pot°ebné náleºitosti pro spln¥ní základního poºa-
davku na dobrou odbornou úrove¬ práce.

Diplomantka prokázala schopnost °e²it dané téma samostatn¥, na velmi vysoké
odborné i formální úrovni a proto navrhuji hodnocení diplomové práce Bc. Heleny
Dudové stupn¥m

A - výborn¥.

Pro obhajobu diplomové práce navrhuji následující dotaz:

• Ve Va²i práci jste m¥°ila kontaktní tlaky chodidel s podloºkou p°i statickém
stoji jednotlivých proband·. Jak by ovlívnilo m¥°ení jejich ch·ze výsledky
experimentu? Mohl by tento rozdíl ovlivnit výsledky jednotlivých hypotéz?

• Jaké jsou moºné zdroje chyb m¥°ení a lze je n¥jak kvanti�kovat?

V Praze dne 18.9.2014 Ing. Tomá² Goldmann, Ph.D.


