
pojení svalù v oblasti pletence pánevního, trupu a dolní konèetiny pøi Nordic walking

Dnent: Mgr. Alena Dufková

)lomová práce je rozpracována na 97 stránek textu, je rozdìlena do 11 kapitol, obsahuje 46

ázkù, 6 tabulek a 16 gram. Seznam literatury obsahuje S6 titulù a 3 internetové odkazy.

,ce se zabývá analýzou a porovnáním zapojení vybraných svalù pletence pánevního, trupu

Dlní konèetiny pøi Nordic walking a pøi volné bipedální chùzi. Zamìøuje se na vyjádøení

~emných vztahù svalových smyèek trupu i celého systému konèetiny. Provádí verifikaci

ljù bìžné anatomické literatury a aplikuje je do prostøedí specifického sportovního výkonu

:ásti teoretických východisek je podrobnì a pìknì zpracována teorie týkající se Nordic

~kingu a kineziologických souvislostí s probíraným problémem.

:todou práce byla intraindividuální polyelektromyografické sledování aktivity vybraných

~ù pøi opakovaných èinnostech. Èinnost byla zároveò snímána videokamerou,

Ichronizovanou s EMG pøistrojem.

) tuto práci bylo zmìøeno 6 probandù, což je pro diplomovou práci více než dostaèující.

>lomantka si stanovila 3 hypotézy. 1. a 2. hypotézu potvrdila, 3. hypotézu vyvrátila.

sledky a Diskuze jsou rozsáhlé kapitoly s podrobnì zpracovanými a porovnávanými

Ipitole Výsledky Obr. 31 - vyznaèení lokálního max. m. tibialis. ant. sin. - toto max. je

lenováno jako "ménì výrazné lokální maximum" - výraz ponìkud neš•astný a nepøesný.

zde evidentnì pracuje vícevrcholovì, ale slovo maximum znamená prostì maximum a

žádné malé a velké maximum. Zkuste nahradit tento výraz.

byste v praxi aplikovala NW do rehabilitace pacienta s koøenovým syndromem. 1

nzita, dávkování, terén apod. ? A jaké byste z toho oèekávala konkrétní výsledky?

Oponentský posudek diplomové práce

Tm.enta s koøenovým syndromem.

Mgr. Alena Dufková

Oponentka bakaláøské práce
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