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V úvodu autorka shrnuje přehled poznatků o geriatrii z prostudované literatury. Zd',irazíuje
především otgány, jejíchžfunkce se v průběhu ontogenezy mění. Je to hlavně
kardiovaskulární, respiračnía muskuloskeletární systém. Pochopitelně jsou zmíněny i změny
v dalších orgánech, neboť proces stárnutí se týká celého organizmu.Mezi nejvýznamnější
patří myokardiáIni dysfunkce, oclrabování diastolibké aktivity a tvrdnutí jednotlivých vrstev
cév. U respiračníhosystému je popsána patofyziologie plic a omezení funkce dýchacího
svalstva. U muskuloskeletárního systému je to především sarkopenie a osteoporóza. Jejich
rozvoj podle současných poznatků můžefyzická aktivita zpomalit. Je zmíněni známý úbytek
bílých svalových vláken. Artrotickými změnami ttpí až 85% populace Ve věku nad 70let.
Nejsou zmíněny měřitelné změny v oblasti páteře v souvislosti s dehydratací meziobratlových
disků, vedoucí ke sníženítělesné výšky. Z endokrinních dysfunkcí je podstatnázměnana ose
hypothalamus-hypofýza s následným poklesem produkce mnohých hormonů např.
testosteronu a estrogenů' V této obecné částije věnována pozornost aktivitě gerontů.
Zdirazněn tzv. bludný kruh stárnutí,který ukazuje, kde je moŽno fyzickou aktivitou
zasáhnout. Autorka upozorňuje na důležitost výběru formy zátěže. Je nutná její kombinace
tréninku síly,vytrvalosti, flexibílity a rovnováhy. Na str' 2I je použita zhatka RM, která není
dostatečně vysvětlena. Popis pouŽitých rozvrhů cvičebních jednotek je aŽ v přílohách. Jsou
popsány testy, kterých bylo v práci pouŽito.
Autorka si stanovila tři hypotézy, které vlastně rozebírají všechny moŽnosti, jež mohou nastat.
Chce srovnat výsledky běžného cvičeníu jedné skupiny s druhou, kde byla použita metoda
dynamické neuromuskulární stabilizace. Rozloženíhypotéznattznéstupně je příliš složitéa
komplikované.
Metodika práce: Byly použity dvě skupiriy seniorů, s výraznou převahou žerr. Cvičenítrvala 6
týdnů s frekvencí 2xtýdně. Sledováno pohlaví, věk, BMI. Testování před a po skončení
pokusu.Byli i,ybrání geronti nad 60 let věku s v1'řazením všech patologických stavů, které se
v této věkové kohortě převážně vyskytují. Podle literatury je zŤejmé, Že v šestém deceniu je
ještě 60 % jedinců bez patologického nálezu. V sedmérn deceniu je jich již jen 40 av osmém
jen20%.
V diskusi autorka srovnává své výsledky s prací autorů z anglofonní zóny ' Potvrdila Se pollze
tahypotéza. která je známá, že po absolvování pohybového programu došlo v obou skupinách
ke zlepšení sledovaných parametrů. Nepotvrzeny byly dva dalšípředpoklady o efektu různých
způsobůzátěže. Z výótu použitéliteratury je ziejmé, že se tottto problematikou zabývali
především zabr an1čníarrt oři.
Po stránce formální má práce 52 strantextu, bibliografie zahrnuje 56 literárníclr odkazů. Je
doplněna 9 přílohami, 13 obrázky a 17 tabulkami.
Autorka prokázala, že se seznámila s principy vědecké práce. orientuje se ve statistice.
Zvládla normy publikačníčinnosti. I po stránce jazykové vyhovuje.

Po prostudování práce oponent doporučuje zahájení obhajoby.
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