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Popis práce 

Předložená rešerně - výzkumná práce pojednává o možnostech vlivu svalové elektorstimulace         
na orgány nebo pochody v organismu, které tradičně nejsou ovlivňovány průchodem elektického proudu 
tkání.   

Práce je popisovaná na 64 stranách, referenční seznam čítá 7 stran, obrazová příloha je na třech 
stranách.  

 
Stavba práce 
 Práce je rozdělená na část teoreticko - řešeršní a výzkumnou část.  
 Teoreticko - rešeršní část je rozdělená do 6 kapitol, ve kterých autor popisuje vliv elektroterapie      
na tkáně, vlivy elektrostimulace, její způsoby využití, frekvence, které jsou používany v této terapii uz nás, 
jako i rozdíl jejich používaní ve světě. Který autor tvrdí, že dráždivé účinky NF proudů jsou do jejich 
frekvence 100 Hz? 
 3. a 4 . kapitola obsahuje informace o funkci ANS a způsobu jeho měření ve formě měření variability 
srdečné frekvence. Informace jsou více měně základné, autor stručně dává vhled do problematiky.   
 Oddíl 4.3 Faktory ovlivňující HRV je měně přehlední, množství faktorů je v textu nejasně 
oddělených, tím, že tato část není brána z jedné citace, lepší by bylo jejich oddělenní do poddílů dalšího 
dělení.  
  V kapitole 5 a 6 jsou popsány již rešeršně sesbírané účinky HTEMS na různé orgány nebo jejich 
funkce. Text je na něktěterých místech nejasně spojován a dáván do kontextu, např. Jak hemodialýza 
souvisí s cirkulací DKK ( Hurley, str. 38)? Text je doplněn o tabulky v textu - jejich popis je nepřehldeně 
nad nimi, legenda pod tabulkou. Díky využití stejné velikosti písma, jako v psaném textu, je tento popis 
nepřehledný, ztrácí se v textu.  
 Vzledem k povaze výzkumné části bych očekávala větší počet prací zkoumajících vliv 
elektromyostimulce na ANS, jsou tady popsány pouze dvě - jedna s vlivem na snížení sympatikotonie          
u pacientů s chronickýcm srdečným selháním (Labrunée et al., 2013) , druhá studie poukázala , statistiky 
nevýznamnými parametry, na možné zvýšení sympatikové a snížení parasmypatikové aktivity při stimualci 
m. QF u zdravých jedinců (Kang et al., 2014). Která z těchto dvou studií je porovnatelná svými výslekdy se 
výslekdy autorova výzkumu vzledem k hyptéze č. 2?  
 Praktická část práce obsahuje v 7. kapitole 3 hypotézy, 8. kapitola popisuje metodiku práce a v 9 
kapitole je popis výsledků práce.  
 Ve zpracování výsledků výzkumu je pro mně přehled dat vztahujících se k jednotilvým obrázkům 
opakovaně nepřehledný, popisy obrázků jsou pod daty, je potřeba se k obrázkům vracet na předešlou stranu/ 
strany. Zlepšení přehlednosti v obrázcích autor získal požitím oboustranné šipky k vizualializaci dvou 
výsledků se statisticky významnou závislostí. Pododdíl 9.6  se pro svůj obsah může vyskytovat v příloze.  
 Kapitola 10 je diskuzí nad teoretickou a praktickou části práce, autor zde porovnává výsledky 
zahraničních autorů, také do komparace implementuje výsledek svého výzkumu, i když izolovaně. Tato část 
práce je pro mně nejlepší části práce, zpracována je s největší pečlivostí a mně evokuje dojem o snaze autora 
porozumět výsledkům svého vlastného výzkumu.  
 V limitech práce je popsán počátečný a zkoumaný počet probandů - tato informace by měla zaznít 
v metodice práce, kde je popis zkoumaného souboru.  
 

Citace a práce s literaturou 



 

 

Autor z nepozornosti, nebo nedostatku času má opakovaně stejné chyby v psaném textu v odkazech 
na citace. Nejčastější chybou je špatná varianta citace dvou autorů a více autorů, kde asi ve 20 případěch     
v prácí autor nepoužívá v citace příjmění spoluatora práce ( např.: Poděbradský, 2009; Robinson, 1995; 
Liullies, 1970 - str. 11) nebo výraz at al. pro další spoluautory (Klassen, 2012; Damásdi, 2012 - str. 10;  
Baker, 2000 - str. 11.)  

Opakovaně jsem našla v práci dvě citace, které nejsou v referenčním seznamu, taky tam byly tři 
práce, které nejsou citované v textu. tahlechyby se mohla stát buď opakovaně nepozrností autora nebo 
chybou v přepsaní roků vydání prácí do citací v textu.  

Celkově tato stránka práce pro její nedostatečné zpracování (tedy spíše nekorekci chyb, na které již 
bylo upozorněno v prvním posudku práce) snižuje úroveň práce. 

 
Formální náležitosti 

Grafická stránka práce je limitovaná popisem tabulek a obrázků, které nejsou odlišení jinou velikostí 
písma a uloženy pod daným obrázkem nebou tabulkou. Malý nedostatkem v úpravě textu je chybějící 
oddělování předložek, spojek, zkratek na konci řádků, které již patří do řádků následujících, a to v celém 
textu. Kladně hodnotím gramatickou stránku textu, která je bez výrazných překlepů nebo gramatických 
chyb. V založení bibliografického záznamu mu tento chybí v anglické variantě.  

 
Využitelnost 

Autor svou práci přináší rešerší zahraničních prací o účincích elektrostimualce, ve výzkumné části ve 
své malé studii potvrzuje již zmiňované studie výsledkem statistické výtznamnosti v měření LF a TP 
komponent v HRV, jako i reproducibiltu těchto měření. Práce dokumentuje výzkumné snahy autroa, jako      
i snahu o lepší porozumnění výsledků proti první variantě práce.  

 
Závěr 
 Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, hodnotím ji jako přínosnou a doporučuji ji 
k obhajobě. 
  
Doplňující otázky k obhajobě: 

1) Čím, dle autora, je dáná velká variabilty výslekdů u měření HF ( str. 58)? 
2) V metodice autor uvádí, že zběr dat tval půl roku. Myslí si autor, že tenhle čas mohl také ovlivnit 

data vázané na vyšteření HRV vzheldem ke změně ročních období? 
3) Jak hemodialýza souvisí s cirkulací DKK (Hurley, str. 38)? 

 
 
 
 
 

Datum 28.8.2015                                                                       Mgr. Júlia Demeková 
        Oponent diplomové práce 


