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posudku a práci nedoporučte k obhajobě!
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Slovní komentář k DP
Diplomová práce EMG studie: Nordic hamstring exercises vs. izometrické posilování se
zabývá popisem aktivace svalů dolní končetiny stanovené pomocí povrchovém
elektromyografie v průběhu různých cviků užívaných v prevenci a rehabilitaci zranění
ischiokrurálních svalů. V teoretické části autor podává přehled fyziologie excentrické
kontrakce, stereotypu běhu (při kterém dochází k převážné části zranění hamstringů),
mechanismu svalového poranění hamstringů a popisuje teoretická východiska pro použitou
metodiku. V praktické části autor popisuje zvolenou metodiku, získané výsledky a konfrontuje
změřené s dostupnou literaturou, která v této oblasti navzdory důležitosti této problematiky ve
sportu není příliš bohatá. Práce cituje recentní mezinárodní literaturu, je zpracovaná po grafické
i stylistické stránce na přijatelné úrovni. Logická návaznost jednotlivých kapitol a čtivost by
bylo možné zlepšit, nicméně jsou taktéž ještě na přijatelné úrovni.
Práci celkově i přes drobné nedostatky hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.
Otázky na které student odpoví během obhajoby:
Z diskuse výsledků v diplomové práci vyplývá, že je poměrně málo prací, se kterými by bylo
možné naměřená data porovnat, a jednotlivé práce navíc nejsou konsistentní, a to přestože
zranění hamstringů jsou ve sportu častá a způsobují významné absence. Čím si tento rozpor
vysvětlujete?

Pro vámi změřený timing neexistuje srovnatelná literatura. Lze spekulovat, jestli by tato část
EMG vyšetření mohla být přínosem pro detekci rizikových sportovců (přestože v práci
vzhledem k jejímu průřezovému charakteru nebyla sledována úrazovost)?
Diplomovou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):
Doporučuji
Navrhovaná známka:
(napište výslednou známku dle vlastního zvážení s ohledem na doporučené hodnocení v tabulce
níže)
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