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2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x
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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

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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Pohybový stereotyp abdukce v ramenním kloubu v počáteční fázi hodu u extraligových hráčů softballu

14 tabulek, 1 graf, 14 obrázků, 8 příloh

Diplomantka svou práci zpracovala samostatně, projekt práce průběžně konzultovala, výsledky však již méně.

Diplomová práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. V teoretické části detailně rozpracovala jak techniku 

overhead hodů, tak využití EMG k hodnocení timingu zapojení svalů. V diskuzi mohly být, k vysvětlení některých 

jevů, více využity popisy zřetězení uváděné v teoretické části.

Autorka čerpala z dostatečného množství zdrojů, z nichž velká část jsou studie cílené na dané téma.

Cíle diplomové práce byly splněny. Získané výsledky jsou poměrně zajímavé, zasloužily by si tak bohatší diskuzi. 

stupeň hodnocení

Připomínky: Z tab. 5 není jasné, která skupina je experimentální a která kontrolní. Použití různých názvů pro části 

m. trapezius je matoucí.  Otázky: 1. Domníváte se, že ABD v ramenním kloubu,prováděná při hodu, by mohla být 

významněji odlišná od provedení testované ABD ? 2. Mohla by mít na zapojení m. trapezius pars ascendens při 

ABD v ramenním kloubu vliv i poloha či pohyb trupu a DKK? 

Práce je zpracována přehledně , výsledky jsou uvedeny v grafech a tabulkách. Práce obsahuje drobné chyby např. 

odskok obrázku str.20, str. 52 mezera v textu, graf č. 1 nejsou čitelné popisky v grafu.

Diplomantka použila metody adekvátní stanoveným cílům práce. Oceňuji zpracování a vyhodnocení výsledku 

měření EMG, které není zcela jednoduché a vyžaduje více nadstardadních znalostí .

Práce je psána srozumitelně a na odborné úrovni.



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň
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Připomínky: Z tab. 5 není jasné, která skupina je experimentální a která kontrolní. Použití různých názvů pro části 

m. trapezius je matoucí.  Otázky: 1. Domníváte se, že ABD v ramenním kloubu,prováděná při hodu, by mohla být 

významněji odlišná od provedení testované ABD ? 2. Mohla by mít na zapojení m. trapezius pars ascendens při 

ABD v ramenním kloubu vliv i poloha či pohyb trupu a DKK? 
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