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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Práce se zabývá z vědeckého i odborného hlediska aktuální problematikou zdravotních 

dopadů sportovního zatěžování. Svalové dysbalance vznikající u hráčů golfu díky 

jednostrannému zatěžování při golfovém švihu jsou v současné době u hráčů diagnostikovány 

a mírněny, případně odstraňovány, pomocí specifických kondičních programů. Využití 

přístroje TMG k odhalení funkčních dysbalancí (párových asymetrií) se k tomuto účelu hodí a 

výsledky dávají sportovci okamžité informace. Z odborného hlediska a z hlediska správnosti 

využití dané diagnostické metody je práce velmi dobrá. 

V práci se však vyskytuje celá řada chyb formálních, faktických i metodologických.  

Abstrakt je neobvykle krátký a neobsahuje všechny relevantní informace. 

Teoretická část je z pohledu tématu dostatečně obsažná, avšak postrádá logickou 

strukturu, která by čtenáře uvedla do problematiky a v závěru vyústila v objasnění smyslu cílů 

práce.  

 Cíl práce je popsán jednou větou, potud celkem v pořádku. Druhá věta je nadbytečná, 

zvláště když náhle popisuje postup. 

 Vědecká otázka by měla spíše znít: Má golfový švih vliv na vznik dysbalancí u 

svalstva horní části těla? 

 Hypotézy. Autor předpokládá dysbalance u všech jím vyšetřovaných svalů, ačkoliv 

v práci sám uvádí citace předchozích studií, které jsou k podobnému předpokladu 

protikladem. Autor v teoretické části neuvádí, proč se domnívá, že by dysbalance měly být 

právě na těchto svalech. Informace v teoretické části spíše vyvrací podobné předpoklady. 

 V metodách práce zcela chybí část průběh měření, který by umožnil případnou 

replikaci výzkumu nebo navázání na něj. Zásadním nedostatkem je chybějící popis způsobu 

hodnocení dysbalancí (viz otázky k obhajobě).  

 Díky chybějícímu způsobu hodnocení naměřených hodnot nám autor ve výsledcích 

nabízí výsledkové protokoly z přístroje TMG. Tabulka je přehledná a po přečtení manuálu 

k přístroji by se čtenář jistě zorientoval v hodnotách a v tom co představují. Avšak v práci tyto 

informace uvedeny nejsou. U každého hráče jsou uvedena doporučení pro protahování či 

posilování, avšak to není ani zdaleka předmětem a cílem práce. Tyto informace, resp. jejich 

souhrn mohl být uveden v diskusi, jako přidaná hodnota pro využití přístroje v praxi. Všechny 

uvedené grafy, bez jakéhokoliv popisu či vysvětlení jsou opět bezpředmětné (potřeboval bych 

již zmíněný manuál). Na závěr hodnocení u každého hráče jsou uvedeny dva grafy, které 

alespoň naznačují, jak jsou výsledky interpretovány (jaká je norma a zda je hráč v dané 

svalové skupině v normě nebo mimo ni). Na konci části výsledky je přehledová tabulka, která 

nám dává tušit, jak je tedy vše hodnoceno. Při rychlém pohledu na červeně zvýrazněná místa 

je zřejmé, že pokud bychom chtěly hovořit o laterální dysbalanci u některého svalu, tak pouze 

u svalu m. Triceps Brachii, u kterého je dysbalance v parametru Laterální symetrie 

v procentech u čtyř hráčů. Po této tabulce a grafu a následuje část, která s cíly práce nesouvisí 

a nabízí nám návrhy cvičení pro probandy. 

 V diskusi se autor opět odklání od cílů práce a popisuje svalová zkrácení či nutnost 

posilování. Mezi řádky se však naštěstí objevují informace o dysbalancích a autor je správně 

diskutuje s předešlými studiemi. 

 Závěry a prokázání či vyvrácení hypotéz je z důvodu nedostatečně jasné metodiky 

práce neprůkazné a zavádějící. 

 V celé práci se objevují chyby v citacích (např. na str.: 18, 24, 28, 29). Na straně 18 a 

21 jsou citace nedostatečné nebo nejsou uvedeny. Při čtení práce a při pohledu do části 

seznam literatury není jasné, jaká citační norma byla použita. 

 

 Shrnutí: Jedná se o prvotní práci autora, který do ní vložil všechny své schopnosti a 

vědomosti. Množství odvedené práce jak při měření tak i při vyhodnocení také není 



zanedbatelné. Faktické a metodologické nedostatky práce plynou spíše z nedostatečného 

dohledu a vedení školitele, který má studenta na tyto nedostatky upozornit.  

Navzdory všem připomínkám doporučují práci k obhajobě a v případě zodpovězení 

všech otázek navrhuji známku 3. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Podle jakého parametru, které nám přístroj TMG 100 nabízí, byly dysbalance hodnoceny? 

2. Jaká byla hranice případné hodnoty pro určení dysbalance (a proč byla zvolena právě tato 

hodnota)?  

3. Kolik hráčů muselo vykázat dysbalanci na této hodnotě, aby autor učinil závěr, že golfový 

švih má vliv na vznik dysbalance u některého vyšetřovaného svalu (proč byl zvolen právě 

takový počet hráčů)? 
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