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Předložená  bakalářská práce  na téma „Vedlejší efekt elektrostimulace na 
zkrácení zádových svalů“ je zpracována na 57 stranách textu, za použití 
28 citovaných zdrojů a je doplněna čtyřmi stranami příloh.

Práce je systematicky členěna do sedmi základních kapitol, přičemž zahrnuje 2 
základní oddíly – část teoretickou a část praktickou. Členění je v souladu 
s požadavky, které jsou na závěrečné bakalářské práce kladeny.

V teoretické části se autor zabývá posturou, charakterizuje zádové svaly, uvádí 
vliv dlouhodobého sedu na pohybový systém a detailněji se zabývá 
elektrostimulací, která je rovněž zařazena jako aplikovaný postup v části 
praktické.
Teoretická část je zpracována vyváženě co do rozsahu, pokud jde o obsah bylo 
by vhodnější pracovat s větším množstvím literárních zdrojů, student pracuje 
převážně se třemi základními zdroji. V některých pasážích se vyskytují ne zcela 
pochopitelné formulace a překlepy, např. s. 12 cituji „V obecném pojetí můžeme 
posturu chápat tak jaké aktivní proces, který…..“ , s. 12 je uvedeno podle 
Brüggraa správně patří Brüggera, s. 17, kap. 2.2. předposlední věta cituji „Řadí 
se mezi posturální svalstvo a jejich vlastností je taktéž předpoklad pro svalové 
zkrácení“, a řada dalších. Dále na straně 12 postrádám u dvou předposledních 
odstavců citace, je však pravděpodobné, že student použil již citace převzaté 
(Kolář 2009) což není zcela správný přístup. Rovněž tak není ani jediná citace 
v kapitole 2.2 kde student předkládá poměrně zásadní tvrzení. Shodná situace je 
i v kapitole 2.3.4 kde student také předkládá zásadní tvrzení, které je do jisté 
míry diskutabilní (citace „Svalové zkrácení se často zaměňuje s reflexními 
kontrakturami či spasmy, tyto problémy, ale provázejí lumbágo, ….“ a neuvádí 
ani jediný zdroj. Současně se domnívám, že student tuto větu „někde opsal“ 
možná i vytrhl z kontextu a ne do detailu ví co tímto skutečně myslel.



Kapitola 2.4. Elektrostimulace je sepsaná v rozsahu i obsahu přijatelným
způsobem pro potřeby předkládané práce. Musím však upozornit na to, že 
pohled studenta na danou techniku je příliš zúžený; z předloženého textu je 
zřetelné, že student elektroterapii, která je využívána za léčebným účelem příliš 
nerozumí. Je proto škoda, že se pouští do této tématiky a převzatý text potom 
nepůsobí uceleným dojmem, na mnoha místech jsou i zavádějící výroky.
Vzhledem k řešené tématice bych mnohem přínosnější viděla širší rozpracování 
elektrostimulace v oblasti sportu či mimo oblast zdravotnictví, a to z různých 
pohledů včetně přístrojového vybavení. Student sice zařazuje kapitolu 2.4.6. 
Využití elektrostimulace ve sportovním tréninku, kterou ale zpracoval na 
necelých dvou stranách textu.
K teoretické části mám ještě jednu připomínku – v názvu práce je pojem 
„zkrácení“ – vymezení tohoto pojmu se student však v práci nevěnuje; 
v použitých testech potom hovoří o elasticitě zádových svalů – elasticitu rovněž 
nikde nedefinuje ale pouze uvádí test elasticity, kde míchá polohu podle jedné 
autorky a hodnocení podle druhé autorky. K nadepsanému problému uvádím 
stanovisko ještě níže.

Praktická část je obsahem kapitoly 3, za touto následuje metodika výzkumu a 
výsledky. Tyto části jsou zpracovány systematicky, mám však několik zásadních 
připomínek k provedenému šetření:

- v cílích je hovořeno jedenkrát o zkrácení zádových svalů a dále o 
elasticitě, jakož i v hypotézách, není zřejmé co těmito pojmy student 
myslí;

- autor hovoří o vyšetření elasticity a následně uvádí testy: k tomuto je 
nutné připomenout, že žádné testy elasticity uvedených svalů neexistují;

- připomínka k volbě probandů: pohybové aktivity zvolených 4 probandů 
se zásadně liší a lze tedy předpokládat, že tyto se promítnou do celkových 
výsledků (chůze a běh x volejbal);

- s.37 – autor hovoří o měření elasticity zádových svalů – moje připomínka: 
žádné měření nebylo provedeno, v případě aplikovaného postupu nelze 
hovořit o měření elasticity;

- zcela zásadní připomínku mám k použitým testům – s.39 a s.40: nejedná 
se o běžně použité testování, v žádném případě nelze hovořit o testech 
elasticity, jedná se o hodnocení zkrácených svalů, které bylo vytvořeno a 
je standartně používáno dle Jandy; student zcela bezmyšlenkovitě a 
v plném znění převzal text z e-learningového programu MU, k hodnocení 
uvedl autorku Beranovou, která je autorkou e-learningového programu
nelze však hovořit o testování či hodnocení dle Beranové; takovýto postup 
je naprosto nepřijatelný, jelikož tak může vzniknout dojem, že uvedená 
autorka hodnocení vytvořila;

- další zásadní připomínku mám k vlastnímu zpracování dat: v případě 
použitých testů se jedná o velmi hrubé hodnocení, kde není možné počítat 



změny či rozdíly v milimetrech (dokonce ani ne 1 cm) tak jak to student 
provedl; hodnotit změnu o 0,7 cm či 0,8 cm a potom počítat aritmetické 
průměry jak je uvedeno na s. 45 považuji za zcela nesprávné; pokud však 
student použil tyto postupy dospěl k potvrzení hypotéz, což je právě 
zavádějící;

- s.45 – graf není popsaný, chybí legenda
- s.46 obrázek 6: je uvedeno aritmetický průměr hodnot ale není uvedeno 

kterých

Zvolené téma považuji za velmi zajímavé. Nápad s hodnocením vlivu 
elektrostimulace je také velmi dobrý a jeho vyřešení by bylo přínosem pro praxi. 
Vzhledem k tomu, že autor použil nesprávné hodnocení v případě použitých 
testů, nemohu potom souhlasit s výsledky které jsou předkládány. 

Závěr:
Předložená bakalářská práce i přes výše uvedené připomínky splňuje základní
požadavky, které jsou na bakalářské práce kladeny. Doporučuji komisi pro 
SZZK přijmout bakalářskou práci studenta Jakuba Javůrka k obhajobě a 
navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby s tím, že mé doporučení je stupeň 
dobře.

Pozn.: V případě úspěšné obhajoby doporučuji, aby do errat byly upřesněny 
testovací postupy, které v praktické části jsou nesprávně popsány.

Dotazy pro obhajobu:
1. Definujte elasticitu a svalové zkrácení, uveďte zda ve Vašem chápání jsou 

tyto pojmy synonyma.
2. Kdo prováděl hodnocení u probandů a jak jsou použité testy 

standardizované. V teoretických podkladech hovoříte o standardizaci 
testování.

v Praze 2.9. 2015

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
     katedra fyzioterapie UK FTVS
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