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 5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

    Tato práce splňuje požadavky na diplomovou práci kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. Z 

formálního hlediska obsahuje vše podstatné. Tuto práci hodnotím jako lehce nadprůměrnou z hlediska 

teoretického zpracování využití možností hipoterapie. Praktická část - tedy náročnost měření a hlavně 

zpracování dat je spíše podprůměrná. K práci mám několik výhrad:

Obr. 6 - jedná se o polohy pánve a páteře nikoliv zatížení.

Strana 36 - pohyb se z koně na člověka nepřenáší pouze přes pánev, a to zejména ne v tranzverzální 

rovině. Pohyb je lépe určovat rozložen do 3 směrů a ne do 3 rovin.

Měření bylo provedeno pouze na 1  probandu s 1 opakováním. Není jasné jak byla dosažena stejná 

rychlost chůze koní? Vyhodnocení EMG výběrem jednotlivých peaků je dosti nastandardní. Proč nebyly 

hodnoceny stejně dlouhé časové intervaly? 

Chybí statistické porovnání jednotlivých plemen.

Přes všechny výhrady shledávám práci po odborné i formální stránce zcela dostačující  pro magisterské 

studium fyzioterapie. 
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