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Práce obsahuje72 stran. čistý text tvoří62 stran, 10 stran připadá na referenčníseznam, 12 stran pro

přílohy. Podle referenčního seznamu je v textu použito 88 citací, z toho by mělo bÝt67 cizojazyčných.

Většina literatury, tedy 76% nebylo starší 10-ti let. U 8 publikací se jedná o monografie, zbytek tvoří
periodika, 1 disertační práce a 6 internetových zdrojů' Počet citací a zahraniční zdroje překračují

zadaná kritéria, přílohy i fotografie jsou barevné, velmi dobře zpracované, pro lepší přehlednost

v textu bych uvítala zařazení obrázku hned po textu a ne až na další stránce.

Autorka si vybrala téma, které zkoumá možnost využití přístrojové techniky k získání měřitelných dat
jako alternativu funkčního testování, které je závislé na délce praxe a zároveň zatíženo subjektivním
pohledem pozorovatele.

Práce je členěna do 4 číslovaných kapitol. Jednotlivé části jsou přehledně rozčleněny. V úvodu práce

- respektive části: Teoretické poznatky,

je tak představena problematika stability, jejího řízení a možnosti měření. Autorka se snaží představit

všechny dostupné měřící postupy * systémy jednotlivě nehodnotí stran jejich výhod a nevýhod. Více
se zajímá o inerciální senzory, jejich rozdělení a možný prospěch nebo komplikace při jejich použití'

Toto vše autorka zkoumá u hráček amerického fotbalu, v České republice a Evropě zatím nepříliš
populárnímu sportu, naproti tomu v Americe se jedná o nejsledovanější sportovní ligu. To je
napojeno na sponzorské zájmy, které pak podporují lékařsko-fyzioterapeutické zázemí a s tím

spojené výzkumy ohledně jednotlivých specifik tohoto sportu. V podkapitole jsou rozebrány pravidla

tohoto sportu, jednotlivé pozice hráčů a jejich úkoly, stejně jako úrazovost tohoto sportu. Ta je dána
jednak mírou kontaktu, tak mikrotraumatizací při obecné sportovní činnosti, přičemž nejvíce úrazů
postihuje oblast dolních končetin, což je dáno charakteristikou amerického sportu. Druhá kapitola
pak specifikuje cíle a hypotézy, které jsou definovány jasně a stručně. Získaná data jsou tak přehledně

vztažená k jednotlivým úkolům, stejně jako je relativně dobře patrný výstup práce. Ve třetíkapitole:
Metodika autorka popisuje zkoumaný vzorek hráčů resp. hráček, průběh měření a způsob zisku dat.

Dále jsou představeny jednotlivé testy použité ke srovnávání' Stoj na ]"DK odpovídá testování stoje na

LDK používaného v běžné fyzioterapeutické praxi, ten však není součástí testovací jednotky podle

prof. Koláře. V rámci obecných poznatků neurofyziologie při aplikaci vývojové kineziologie, je možné

vztáhnout jejich obecné principy i na tento druh posturálního nastavení' Takovýto test však není
standartizován. Dále nenív práci specifikováno neutrální postavení kloubu nebo segmentu, ačkoliv se



tento pojem velmi hojně využívá právě pro hodnocení provedení testu. Pro vyhodnocení výsledků
měřících jednotek jsou využívány poměrně složité algoritmy. Umístění těchto přístrojů je náročně na
čas a orientaci jednotky na těla probanda tak, aby byla změřena pouze určitá osa pohybu. Výsledky
zčásti korespondují s naznačenými hypotézami a zčásti ne. Autorka v závěru správně hodnotí, že jsou
nutná další pozorování a měření tak, aby bylo možné korelovat funkční testy s přístrojovými
technikami. Vzhledem k neustálému zdokonalování techniky, rostoucí potřebě kvantifikovat a tím
objektivízovat výsledky naší fyzioterapeutické péče je na místě zkoumat další cesty, jak účelně
propojit vědu s technikou' Přesto si dovolím poznámku, Že individualita pacienta i terapeuta jsou
nezastupitelné a velmi často těžko postižitelné ulličiny, které činí náš obor krásným a plným
inspirace.

Práce ve všech aspektech splňuje požadavky na diplomovou práci. Zabývá se zajímavým a aktuálním
tématem spojeným se sportovní činností. Snaží se nalézt novou cestu k hodnocení a objektivizaci
posturálního nastavení a tím míry rizik daného sportu, nebo do budoucna efektů sportovní přípravy či
fyzioterapeutické péče. Doporučuji k obhajobě.

otázky

1) Existují podobné studie u hráčům (mužů) amerického fotbalu?
2) V čem spatřujete limity využití inerciálních senzorů?
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