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Cílem experimentu je zhodnotit rozdíl posturální stabilizace trailových  
běžců, kteří musí překonávat terénní nerovnosti a výškové rozdíly proti 
atletickým běžcům  běhajícím po  oválu v rovině. Autor se zabývá ze 
širuka problémem stabilizace postury asi na 15 str. a cituje řadu autorů  
a nakonec popisuje  Raševův způsob složité=ho  měření posturální 
stabilizace pomocí somato-oscilografu jehož funkci popisuje. Práce byla 
provedena  na 16 trailových běžcích a  na 11 atletických běžcích  
přibližně podobných tělesných hodnot včetně BMI. Autor si zvolil  2 
hypotézy:  

1) Terénní běžci mají lepší stabilizaci než atletičtí běžci. 
2)  Terénní běžci budou rychleji zlepšovat stabilizaci nežli atleti. 

Byla provedena 3 měření v obou skupinách a tím získal autor značný 
počet dat, které bylo nutno tabelárně zpřehlednit a zvláštním  
programem (Anova) je integrovat, aby bylo možno stabilizaci hodnotit 
přehledně ve zvolených třech stupních: dobrá, střední a horší. 
Hodnocení se provádí v osmi parametrech hodnotících útlum 
mechanické aktivity oporné báze(vyvolaný specifickou  stimulací), jeho 
intenzitu a časový  průběh ve všech měřeních. Po srovnání všech tří 
měření zjistil autor, že trailoví běžci mají lepší stabilizaci nežli atletičtí 
běžci, ale při srovnávání obou skupin mezi měřeními nebyly výsledky 
jednoznačné a docházelo tam k neurčitostem v různých parametrech 
neznámého původu, nutících  zamyšlení. Překlep na str 33 Hell of-toe of 
nutno odstranit!! 
Celkové hodnocení 
Jde o rozsáhlou  práci po stránce teoretické i technické.Rozvržení je 
přehledné. Hodnocení výsledků somatooscilografem je náročné, ale 
výhodné, protože vyšetřuje více aspektů a proto se objevují i určité 
nepravidelnosti  což je přínosem práce, který nutí k zamyšlení nad 
hodnocením stabilizace. Jinak je práce  přehledně dokumentována a 
novým poznatkem splňuje podmínky pro uděleni titulu magistra 
fyzioterapie. Navrhuji ji k přijetí a  hodnotím ji stupněm 2. 
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