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Náročnost tématu na úroveň 
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teoretické znalosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a 
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x   

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
logická stavba práce x    
stupeň splnění cíle práce x    
adekvátnost použitých 

metod 
 x   

hloubka provedené 

analýzy 

 x   

práce s literaturou 

(včetně citací) 

 x   

formální úprava práce 

(text, grafy, tabulky) 

x    

využitelnost námětů, 

návrhů a doporučení k 

řešení problému 

x    

 

Připomínky k práci: 

Autor diplomové práce si kladl za cíl zjistit, jaký vliv má silový trénink na funkční svalové 

napětí svalstva v oblasti pletence ramenního u paraplegiků. Práce je realizována jako 

kvalitativní studie. Do výzkumné intervenční části byli zařazeni tři probandi. Hlavním 

diagnostickým prostředkem byl tensiomyograf TMG 100, který pomocí speciálních elektrod a 

mechanického čidla vyhodnocuje rychlost kontrakce a úroveň napětí v jednotlivých svalech. 

Teoretická i praktická část jsou přehledné, cíle a úkoly jsou smysluplně formulovány. Autor 

čerpá celkem z 52 zdrojů. V limitech studie autor uvádí, že vzhledem k tomu, že intervence 

probíhala v období COVIDových opatření, nebylo možno realizovat původní záměr, kterým 

byla studie s kvantitativními výstupy. Z tohoto důvodu rovněž nešlo testovat hypotézy. 

V kontextu s tímto limitem by dle mého názoru bylo vhodnější hypotézy neuvádět v kapitole 

CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY, ale na základě realizovaných případových studií 



naopak hypotézy formulovat a uvézt je v závěru, tak jak to u kvalitativních studí je běžné. 

Rovněž mi chybí v limitech práce kritické hodnocení hlavní diagnostické metody, která je 

sice unikátní, ale své limity jistě má. Přes výše zmíněné drobné výtky považuji práci za 

nadstandardní, plně splňující požadavky na diplomové práce na UK FTVS a doporučuji ji 

k obhajobě.  

 

Navržený stupeň - Výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Mohl byste na základě výsledků Vaší diplomové práce definovat nějaké hypotézy? 

 

Mohl byste kriticky zhodnotit limity tenziomyografie pomocí TMG 100? 

 

 

V Praze dne 12. ledna 2022       

         Michal Šteffl 


