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Připomínky k práci: na str.44   Píšete: "Vlivem bolesti a následného zvýšení napětí krčních svalů dochází k 

nepřiměřené proprioceptivní a vestibulární aktivaci cervikokolického reflexu." Vysvětlete toto tvrzení, prosím.                                 

Otázky: 1. Uvádíte, že kyčelní strategie k udržování stability se uplatňuje až v situacích, kdy hlezenní aktivita 

nestačí. Je podle vás kineziologicky možné, aby se uplatňovala kyčelní strategie aniž by byla "vyčerpána" strategie 

hlezenní? 2. Ve výsledcích uvádíte, že při hodnocení testu Limits of stability potřebovala experimentální skupina 

více času k dosažení cíle, ale trajektorie pohybu byla menší. Posledně jmenovaný parametr by mohl být brán jako 

pozitivní. Jak si ho vysvětlujete vy?

Práce je zpracována přehledně , výsledky jsou uvedeny v grafech a tabulkách.
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důsledku pečlivého výběru pacientů, kteří tvořili dostatečně homogenní skupinu pro toto testování.

Práce je psána na vysoké odborné úrovni. Využití velkého množství dat v určitých částech práce snižuje 

srozumitelnost textu. 
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