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Cíl práce: Zhodnocení vlivu těhotenství na statickou a dynamickou stabilitu ženy pomocí počítačové 

posturografie.  

Hodnocení formální stánky práce:   

Práce je rozepsána celkem na 70 stranách, má všechny náležitosti kladené na diplomní 

magisterskou práci. Literatura je čerpána z 77 zdrojů, z toho 51 cizojazyčných. Práce má 6 příloh,7 

tabulek, 9 grafů, 9 obrázků.Čtivost, úprava, pravopis jsou ve velmi dobré úpravě, minimum překlepů 

a dobrý slohový styl. 

Hodnocení obsahové stránky práce: 

 První část práce je rešeršního typu na téma posturální stability a změn, které nastávají 

v těhotenství. Kapitoly pojednávající o stabilitě postury je plná otázek (viz níže) zejména z důvodu 

nomenklatury pojmů stabilita – stabilizace- stabilita statická – stabilita dynamická. Neztotožňuji se 

s pojmem statické stability v případě jakékoli živé bytosti a přikláním se k variantě používat pojem 

dynamické stabilizace namísto všech předchozích.  

V druhé části práce jsou vytyčeny vědecké otázky na ně navazujících mnoho hypotéz. Způsob měření 

a zjišťování reakcí na nejrůznější situace a podněty pomocí Dynamického počítačového posturografu 

Smart Equi Test Systém firmy NeuroCom hodnotím za velmi zdařilý, je plný zajímavých vstupů 

výsledků. Celkový výsledek práce je pozitivní, práce je zpracována přehledně a studentka dobře 

popsala každou ze zvolených hypotéz. Vlastní názor prezentuje v kapitoly diskuse. 

 

Dotazy a připomínky k obhajobě: 

Práci hodnotím kladně už pro téma, které zpracovává. K práci mám následující dotazy: 

1. Na str.18 uvádíte, že bolest v těhotenství se děje na základě nedostatečné funkce 

proprioceptorů vlivem  přetížených měkkých tkání a kvůli únavě. Můžete prosím blíže 

specifikovat tento mechanismus vzniku bolesti? 

2. Prosím o vyjádření pojmů, včetně uvedení rozdílů mezi posturální stabilitou a posturální 

stabilizací. Způsob popsání těchto pojmů na str. 25 nenaznačuje významový rozdíl těchto 

pojmů, avšak se domnívám, že tyto jsou pro řešení práce podstatné.  



3. Na str.28 hovoříte o posturální stabilitě statické a dynamické.Můžete prosím upřesnit, 

jaký je rozdíl mezi dynamickou stabilitou (stabilizací) těla a statickou stabilitou 

(stabilizací) těla, za předpokladu, že hovoříme o živém dynamickém lidském organismu? 

4. V metodické části práce je zmíněno, že data jsou z duální tenzometrické plošiny 

převedena do počítače, kde jsou pomocí programu analyzována a zobrazena…. O jaký 

program se jednalo? 

 

Studentka prokázala schopnost zpracovat experimentální typ práce. Práci hodnotím za 

zdařenou a navrhují ji k obhajobě.  

Hodnocení: dle obhajoby velmi dobře 
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