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Grafické členění práce a kapitolje dobré. Lingvistická stránka práce je plně v mezích norem, práce

obsahuje jen minimum překlepů a chyb. Práce je rozdělena do dvou základních oddílů a to na

teoretickou a experimentální část.

V obecné části autorka překládá obecný přehled poznatků ve kterém poukazuje natáze a podstatu

motorického učení, svalové řetězce typologii ruky a hlavně metodu ACT. Kapitola o motorickém

učeníje zpracována na dobré úrovni, část o svalových řetězcích je spíše okleštěná a autorka

nepředkládá nové poznatky a vycházíjen z minima studií, leč kapitola je dostačující v rámci této DP.

Kapitola o typologií aker HKK je celkem zajímavá a autorka v ní předkládá relativně nové a v mnohém

originální myšlenky, leč podobně jako vlastně v celé obecné části autorka vycházíz relativně menšího

počtu pramenů a literární prameny ježvyužívá jsou většinou nerecenzované články a monografie
příp. příručky. Sama autorka uvádíŽe o typologii ruky resp. Klenby ruky pojednává málo autorů , leč i

tak a možná právě proto by se měla na sběr pramenů více soustředit a myšlenky ověřovat a jít

k prvozdrojům aby byla vytvořena skutečné kvalitnírešerše. obecně autorka využívá velmi

tuzemskou literaturu a velmi mnoho monografiía neimpactovaných periodik potažmo studií.

obecná část je tedy skutečně částí obecnou a není to příliš rešeršní část. Nicméně autorčina práce je

zaměřena hlavně na experiment a proto je obecná část práce v zásadě dostačující a některé myšlenky

a pasáže jsou zajímavé a inspirativní.

Cíle a hypotézy : cíle jsou jasné a autorka předkládá zajímavé otázky. Ve vědecké otázce 2 autorka
popisuje pozici ,,VšS výchozí" a VŠS rovně" leč v předešlém textu DP není o těchto pozicích zmínka ,
autorka popis těchto pozic popisuje až v následné metodice, coŽ je plně v pořádku ale mohla zmínit a

odůvodnit výběr těchto pozic již v úvodních částech práce. Nevím tedy proč si autorka vybrala zrovna

tyto pozice a jaké parametry budou zkoumány. Platnost hypotézy pak autorka hodlá posuzovat

podle změny EMG aktivity alespoň jednoho svalu resp. Jednoho měřeného parametru což je

kriterium dle mého hodně volné a měkké, ale snad dostačujícíto samé platí pro hypotézy 3 a 4 kde

dokonce autorce stačí pro pptvrzení alternativní nenulové hypotézy změna o jeden stupeň
plochoručí. Nevím kolik plochoručímá stupňů, jaké stupňe má autorka na myslia neuvádítoto ani

vobecné části.Takže je toto kriterium opravdu hodně měkké a navícznačně ,,v mlze" -nejasné.
Z práce dle mého názoru vůbec nevyplývá jaké stupně autorka měří a hlavně čím jakým měřidlem ,



jakou analýzou apod. toto nenach ázíme ani v metodice , víme jen že se měřilo na PodoCamu a 2
webkamerami.

Metodika práce: probandijsou vybráni správně , kontrolní skupina je porovnatelná se skupinou
sportovců' Skupiny jsou homogenní, charakteristika správně zpracovaná. Protokol měřeníuž takpreciznínení' Je precizně zpracována metodika prvního měřeníbez EMG, ale nevíme jak bylo
ošetřenou to že při opoře o PodoCam byly jistě antrQpometrické rozdíly mezi probandy, ti sice měla
striktně a správně míru vzdálenosti kolen od PodoCamu ale co délka horních končetin, výška trupu
apod" toto vše mění úhel HKK a tím dle mého to může ovlivnit měřené hodnoty, Autorka tento
problém alespoň řádně diskutuje v diskuzi. A v části EMG studie je několik nejasností. Například je
velmi chabý popis samotných pozic. Probandi nejprve zaujali šikmý sed ,,klídově., a pak šikmý sec
"rovně" ' Klidový sed byl instruován pomocíobrázku a pak proběhla korekce klenby ruky- jak však
bylo zabezpečenou že pacient zůstal ve stejné pozici a nedošlo například ke změně úhlu ramene ,trupu, rotaci pánve apod. proběhla tedy korekce jen akra , nedošlo k náhodné korekci pozice pánve,
kolen apod, což je dost podstatné neboťvšikmén sedu je opěrným bodem nejen akrum ale i
homolaterální kyčel či koleno a kontralaterální ploska nohy i změny těchto částí mohou vést a vedou
ke změně koaktivace svalstva v celé postuře tedy i v opěrné HK. Popis VŠs 45. ventrálně a dorsálně
nenívmetodicepopsánskorovůbecaještěz4probandibyliinstruovánikVŠs22,5"-pročakčemu?
Jen kvůlipřijemnějšímu pocitu ?

Výsledky: K hyp' 1' -nevíme jak došlikčíslum klenby ruky-co bylo měřeno. Vím jen že typologie
ruky ale jaká hodnota a čím bylo měřeno ono tajemné číslo ]., 92 apod. leč výsledky vypadají
zajímavě.

K hyp 2 - 4 : nevíme proč se vyřadila aktivíta z trupového svalstva - mohla to být nejzajímavější částpráce' V dískusi pak autorka popisuje , že výsledky EMG aktivity by|y příliš nesourodé a proto byly
svaly vyřazeny, já si však myslím že toto je odpověd'spíše statistitika než fyziologa a i toto mělo být
k zamyšlení a minimálně řádně diskutováno . výsledky jsou uváděni bez hlasiny významnostíjn
v procentuálním vyjádření. Když evidentně statístická analýza proběhla pečlivě v textu některá
zákadnídata chybí. (směrodatné odchylky, medián, p= apod.). v hyp'4 kde se jedná o měřenítypu
klenby akra HKK opět nevím čím a co bylo přesně měřeno.

Diskuze a závěr: Diskuze je vedena řádně a autorka kriticky a i sebekriticky hodnotí dosažené
výsledky ' Z dosažených fakt destiluje celkem správné závěrya potvrzuje dobný přehled
v problematice ACT.

Závěr oponenta: Práce je vedena na zajímavé a aktuální téma' Autorka prokazuje velkou píli. Práce to
musela být těžká a poctivá. Leč se zpracováním samotné diplomové práce již autorka měla
evidentnější obtíže, hlavně v metodice pak nacházíme značné množství neznámých. Rešeršní část je
celem dobrá , leč pramen literárníjsou již slabší. l přes výše uvedené výtky autorka přináší zajímavé
téma , která slouží k posouzení účínků relativně nové metody léčebné RHB, která je postgraduálně
vyučována pomocíodborných kurzů a proto je jistě záslužné a dobré podrobit takovou metodu
vědeckému bádání' Zpráceje vidět veliký kus osobního nasazení a práce v backroundu a proto
s výtkami doporučuji práci k obhajobě.



otázky oponenta :

L) Jak bylo zajíštěno výchozí postavení šikmého sedu v trupové části a DKK během korekce
opěrné HK ? (víz metodika )

Co znamenají čísla a měření typologie ruky a jaké stupně a čím jste měřili?

Proč jste vyhodiliz EMG trupivé svalstvo a jaké roztodivnosti se během měření ukázaly ?

Jak si vysvětlujete nárůst aktivity m. ECU o 329%. není to přílíš ? a jaké subjektivní pocity
probandi popísova|i? Neměli křeč, bolest apod. v tomto svalu?

Jakjstezabezpečilahomogenituskupinprobandů vrámcihypermobility,kteráje uprstůa
zápěstí velmi častá? Provádělijste testy na tuto hypermobilitu alespoň orientační? A myslíte
že by laxicíta vaziva měla či mohla mít na typologii ruky vliv ?

Jaké byly hlasiny významnosti u Vámi změřených výsledků?

Proč jste zvolila tak měkká kriteria pro potvrzení hypotéz ?

K čemu byste v rámci své klinické praxe využila cvičení v všs dle metody ACT?

Práci doporučuii k obhaiobě.

V Kladně 11.9. 2016, Petr
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