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Cílem práce je ověřit, zda hráči ragby s bolestivými stavy v oblasti ramen mají dostatečně fixované lopatky na 

základě kineziologických a biomechanických poznatků. Dalším cílem práce je vytvořit takovou cvičební jednotku, 

která by zajistila správnou aktivitu dolních fixátorů lopatek a tuto skutečnost ověřit měřením.
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Efekt cíleného tréninku dolních fixátorů lopatek na funkci pletence ramenního u hráčů ragby

52 tabulek, 0 grafů, 6 příloh

oceňuji zorganizování výzkumu v rámci sportovního týmu

plně odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci

oceňuji vysoký počet cizojazyčných literárních pramenů

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

1) Navrhnul byste ještě nějaká další preventivní opatření pro zlepšení funkce ramenního pletence vzhledem k typu 

sporotovní aktivity - rugby?

2) Vyvozujete z výsledků práce nějaká konktrétní doporučení pro Vámi sledovanou skupinu probandů? Případně 

navrhnul byste změnu tréninkové struktury?

výborně

PhDr. Lenka Satrapová, Ph.D.

celkově velmi hezká úprava práce a přehledné zpracování výsledků

vhodně zvolené testy, které komplexně hodnotí funkci pletence ramenního u hráčů rugby; adekvátní intervenční 

program, který lze aplikovat během tréninkové jednotky

práce je psána čtivou formou bez gramatických chyb




