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Tématem bakalářské práce je svalová aktivita svalů trupu při chuzi. Práce obsahuje 48
stran vlastního textu, 6 stran se seznamem literatury a 3 strany s přílohami. Rešeršní
bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a prakickou část, kde autorka objasňuje
problematiku z rtaný ch úhlů pohledu.

V teoretické části autorka popisuje anatomii trupu a pánve, zabývá se krokovým
cyklem a přináší přehled ýzkumů, které jsou zaměřeny na aktivitu svalů trupu při chůzi, vše
je vhodně doplněno obriaky' Teoretická část je pěkně zpracována. Daly by se vytknout jen
drobné chyby- třeti odstavec v kapitole KINEZIoLOGIE I{RUDNÍKU působí lehce
chaoticky' Autorka utíká od tématu a není zcela zřejmé, k jaké problematice se lyjadřuje. Při
psaní citací v textu udávávšechny spoluautory článku, což je není standardní. Autor Dylevs\f
(2009), na kterého se autorka 15 x odkazuje, a Sterling (2010) chybí vreferenčním seznamu.
Na druhé straně kapitola AKTIVITA SVALŮ TRUPU pŘt cHŮzI s BOLESTMI ZAD je
velmi dobře zpracována a považuji ji zak\ady této bakalářské práce. Autorka čerpá z velkého
množství zdrqů' Kapitola je obsahově rozvinutá a přináší zajimaý pohled na problematiku
bolesti zad.

V prakÍické části jsou uvedeny qýsledky měření aktivity trupoqfch svalů u pacientky
s chronickou bolestí dolní části zad. Naměřené ýsledky průměrné aktivity trupoqfch svalů ve
stoji, při chůzi 1,7 KÍn/"ha při chuzi 3 kmlh jsou shrnuty v tabulkách.

V pětistránkové diskuzi autorka porovnává naměřené \d/sledky jednotliých autorů.
objasňuje zapojeru svalů trupu v jednotliqÍ ch fázich krokového cyklu a zmiňuje příčiny
změněné koorďnace trupor"elro svalstva při chůzi u pacientů s bolestí zad. Diskuze dle mého
néuoru odpovídá rozsahu bakalářské práce, ale chybí mi porovnání qfsledků praktické části
s ostatními autory.
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V závěru bakalářské práce autorka velmi stručně konstatuje zjištěná fakta. Poukazuje

na zvyšující se aktivitu trupového svalstva se zvyšující se rychlostí chuze. Zmiřrujesníženou
rychlost chuze u pacientů s bolestí zad' a změnou EMG aktivifu trupoqých svalů. Y závěru
však neuvádí, ja$ým způsobem a ve kteých svalech se tato EMG aktivita mění. Bylo by
vhodné doplnit klinic\ý dosah tohoto zjištění pro pacienty.

zÁvĚn: Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a hodnotím ji jako
přínosnou. Doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 10.5.2016

Mgr. Pavel Davídek
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