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Práce se zabývá moŽností ovlivnit posturální stabilitu pomocí vibrační terapie u neurodegenerativního

onemocnění Charcote - Marie - Tooth'

Práce je rozdělena do části teoretické a praktické - výzkumné.

V teoretické části se diplomantka nejprve zabývá charakterem tohoto onemocnění, jeho diagnostikou,

klinickým obrazem a terapií. Dále navazuje kapitola věnovaná definici posturální stability s výčtem

vŠech subsystémů, které na ní participují, jejímu řízení, měření a vlivu dědičné polyneuropatie na

jednotlivé sloŽky. Závěrečnou kapitolou teoretických poznatků je fyziologie vibračního čití a jeho vliv

na posturální stabilitu.

V praktické části si diplomantka nejprve stanovuje cíle a hypotézy, které se po vyšetření výzkumného

souboru pacientů a následné terapii a statistickém zpracování potvrdí, či nikoli'

V navazující diskuzi jsou zhodnoceny výsledky měření, jejich statistická významnost a porovnání

s dosavadními výzkumy stability u dědiČných polyneuropatií.

Diplomová práce má 72 stran, z toho 30 stran textu a 16 stran výsledků měření, které zahrnuje

statistické tabulky a grafy.

Součástí práce je dále seznam zkratek, referenční seznam a přílohy.

Hodnocení práce:

Studentka si vybrala velmi zajímavé téma, které zkoumá efekt přístrojové fyzioterapie u

neurodegenerativn ího onemocnění.

Práce je přehledná, dostatečně obsáhlá, jednotlivé kapitoly jsou vhodně řazeny. Teoretické poznatky

dip|omové práce jsou dostačující a jasně popisují dané téma.

StanovenÍ cílů a hypotéz je srozumitelné, statistické zpracování na odborné Úrovni'

ReferenčnÍ seznam obsahuje dostatečné mnoŽství literatury (iak české, tak zahraniční).

DoplňujÍcí otázkv k obhaiobě:

. MoŽnosti fyzické aktivity pro pacienty s dědičnou polyneuropatií (druhy sportu nebo fyzické

aktivity, míra zátéŽe, reŽimová opatření, odpočinek, regenerace)

. NavrŽenÍ domácí autoterapie pro pacienty s dědičnou polyneuropatií se zaměřením na trénink

stability

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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