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teoretická část obsahuje zbytečně rozsáhlé popisy fasciálních řetězců, se kterými se v dalších částech DP nepracuje

výsledky by mohly být v diskuzi lépe konfrontovány s již publikovanými pracemi

 nadstandardní počet literatury (zejména cizojazyčné)

stupeň hodnocení

pozitivně hodnotím schopnost diplomantky mezioborově zajistit výzkum i v klinickém zařízení

V textu je v různých částech používáno neideálně: trapezius lower vs. pars ascendens vs. dolní část trapézu. 

V diskuzi bych očekávala minimálně zmínku o rozdílech v reálném hodu, ve kterém bude oproti laboratorním 

podmínkám přítomen nákrok protilehlé DK, rotace trupu a rozdílná rychlost provedení pohybu.

Kap. 7.4 a 5. Ověření souvislosti zkrácených svalů a timingu abduktorů a Ověření souvislosti zkrácených svalů a 

scapulohumerálního rytmu – z metodiky není jasné, jakým způsobem byly tyto parametry dávány do souvislosti 

(jaké výchozí hodnoty byly použity).

Proč byla zvolena ABD s E v loketním kloubu? A mohlo by výsledky změnit nastavení např. do ZR v ramenním 

kloubu a F v loketním kloubu, které se bude blížit reálnému hodu?

velmi dobře 

velké množství překlepů: burzitydy, synergosté, činosti, ovehead pohyb, můsíme…

odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce
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Pohybový stereotyp abdukce v ramenním kloubu v počáteční fázi hodu u extraligových hráčů softballu

Cílem práce bylo sledovat a zhodnotit pomocí povrchové elektromyografie rozdíl v časové souslednosti náboru svalů 

(timingu) při abdukci v ramenním kloubu mezi softballovými hráči a běžnou populací. Dílčím cílem bylo identifikovat 

zkrácené svalové skupiny oblasti ramenního pletence a jejich vliv na timing abduktorů. Dalším dílčím cílem bylo 

vyhodnotit vliv zkrácených svalových skupin na případný deficit ve scapulohumerálním rytmu u hráčů softballu.
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