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Práce studentky.'laroslavy Svobodové je věnována rešerši dostupných informací o svalové aktivitě trupu
při chůzi se zaměřením na poznatky získávané pomocípovrchové elektromyografie. Čerpáno bylo z

celkem 56 zdrojů, z nichž polovina je recentních a více jak B0 procent clzo1azyčných. Práce je členěna na

část teoretickou, kde autorka popisuje anatomiia kineziologiitrupu, obecné charakteristiky chůze a
krokového cyklu shrnuje ve stejnojnojmenné kapitole a uvádíi některé základnípoznatky o řízeníchůze
člověka. Většina teoretické částije pak věnována souhrnu poznatků o aktivitě svalů při chůzi, téma je

rozvedeno do specifika aktivity svalů trupu při různé rychlostichůze a při bolesti dolníčástizad'

Druhou částíje krátká kazuistika jedné probandky.

Studentka sivybrala téma na polivysokoškolských abso|ventských pracíméně obvyklé, přesto s

potenciálně velkým přesahem do každodenní terapeutické praxe.

Teoretická část práce začíná shrnutím anatomie trupu. Kapitolu považujiza poněkud rozsáhlejší, nicméně
bylotěžké vybrattaková fakta, aby zůstala stručná a přesto ucelená. Vše je ale přehledné, podpořené
obrázky a dává tak dobrý základ pro orientaci v dalších kapitolách.

Z pohledu terapeuta pracujícího ise systémem Rehawalk považujiza velmi přínosnou kapitolu o chůzia
krokovém cyklu. ocenila bych i hlubší prozkoumání a rozvedenítématu.

Kapitola Kineziologie je dobře, podrobně zpracována. Část o řízeníchůze člověka je stručná, nicméně
dostačující k doplnění celkového obrázku o problematice.

Za nejdůležitějšípovažuji kapitolu číslo 5 Aktivita svalů trupu při chůzi. Úvod je stručný, obecný,
následuje část věnujícíse situacím s různou rychlostíchůze. Autorka zde uvádíjednotlivé studie
chronologicky od nejstarších po nejmladší. Kapitola neníze stylistického pohledu čtenářsky přívětivá,

nicméně při uvážení rozdílnosti a obtížné porovnatelnosti dostupnýCh studií přehledná.

Dle mého názoru nejlépe Zpracovanou jak obsahově, tak stylisticky je kapitola 5.2 Aktivita svalů trupu při

bolesti zad. obsahuje recentní studie, a byťje i tady obtížné vyvozovat konkrétní závěry
interpretovatelné i pro praxi, je tomu tato část nejb|íŽe.



Náplní praktické části bakalářské práce je kazuistika jedné probandy s bolestí dolní části zad. Studentka
uvádí přehledně osobní anamnézu, subjektivníi objektivní vyšetření. Metodika, průběh a výsledky
měření m. erector spinae, m.rectus abdominis a m. obliquus abdominis externus pomocí povrchového
EMG jsou součástídalšíkapitoly - Výsledky měření- a jsou podpořeny přehlednýmitabulkami'

V diskuzi na 5 stranách se autorka pokouší o srovnání výsledků jednotlivých studií jak při chůzi obecně,
tak při různé rychlostichůze a bolestizad. Diskuze je z čášti kompaktní, z části hůře přehledná,což lze ale
přisoudit opravdu velké diverzitě metodiky jednotlivých studií a tak obtížné komparaci.

Studentka pracovala samostatně, komunikovala obratem. Ačkoli čas na zpracováníbyl pouze rok pro

změnu tématu a typu práce, věnovala se mu studentka pečlivě. V praktické části prokázala výbornou
schopnost naučit se prácis měřicími přístroji, připravit a provézt kineziologické vyšetření. Přes stručnější
referenčníseznam či chyběníjasně formulovaného cíle práce vyhovuje i formálním požadavkům a proto
ji doporučuji k obhajobě.

Dotaz na diplomanta:

Referenčníseznam obsahuje poměrně hodně děla starších deseti let. Jsou k dispoziciiinformace novější?
Nebo jsou prozatím nedostupné?
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