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Předložená  diplomová práce  na téma „Technika PNF u artroskopické 
stabilizace ramenního kloubu“ je zpracována na 68 stranách textu, za použití 
51 citovaných zdrojů a je doplněna přílohami v rozsahu 19 stran.

Autorka člení práci do sedmi kapitol, tak jak bývá zvykem u prací diplomových. 
V teoretických východiscích se věnuje tématům anatomickým a 
kineziologickým – se zřetelem k oblasti horní končetiny. Zpracovává dále 
kapitoly k nestabilitě a luxaci ramenního kloubu a v rámci terapeutických 
aspektů uvádí fyzioterapii. Řadí i popis PNF technik, se kterými pracuje v části 
experimentální.V závěru teoretických východisek se dotýká i elektromyografie. 
Uvedená pasáž – teoretická východiska – je zpracována co do rozsahu i obsahu 
vyhovujícím způsobem vzhledem k tématice v práci řešené, jedině snad kapitola 
o elektromyografii by si zasloužila širšího rozpracování a zacílení vzhledem 
k provedenému experimentu.

Experimentální část práce představuje pilotní studii, která byla provedena u 7 
probandů. U sledovaných osob byl simulován stav fixace pletence pažního na 
levé horní končetině a následně byla snímána metodou povrchové EMG aktivita 
svalová při vybraných postupech z metody PNF. Metodika práce je popsaná 
poměrně srozumitelně, avšak detailnější popis vlastního šetření by byl přínosem 
pro práci.

K práci mám následující připomínky:
- s.48 – formulace hypotéz: v hypotéze 1 se hovoří o svatech slabých či 

inaktivních, do experimentu však byli zařazeni pouze probandi zdraví, u 
kterých jak je uvedeno na s. 49 nebyl žádný zdravotní problém, 
předpokládám tedy, že ani oslabení či inaktivita svalová., prosím u 
obhajoby ozřejmit 



- ve výsledcích, které jsou uvedeny v tabulkách 1 – 6 jsou uvedena 
procenta, není však zřejmé o jaká procenta se jedná (i když si toto čtenář 
může na základě přečtení metodiky a textu nad tabulkami domyslet), bylo 
by však pro větší srozumitelnost vhodné uvést u tabulek i legendu

- práci je nutné vytknout řadu neobratných formulací, velmi dlouhé věty ve 
kterých se čtenář ztrácí a také na některých místech i gramatické 
nesrovnalostí např. s. 58 „..dosahuje procentuální vyšších hodnot…“, s.59 
poslední věta textu „Pokud ano, i přes nižší hodnoty se dá využít iradiace 
z kontralaterální končetiny“ – není z textu zřejmé, které hodnoty má 
autorka na mysli?, s.60 – „by měli předcházet studie“, apod.

- za poměrně slabou část práce považuji diskusi, která je zařazena v rozsahu 
pouze 1,5 strany textu, což vzhledem k tématice v práci řešené není 
mnoho

- v práci jsem nenalezla jasné odpovědi na vymezené hypotézy (ani ve 
výsledcích ani v závěru)

- v závěru rovněž postrádám zmínku o možnostech sledovaného v práci 
vzhledem k artroskopické stabilizaci ramenního kloubu – přitom o této 
stabilizaci se hovoří i v názvu práce

Dotaz k obhajobě: Uveďte prosím konkrétní příklady využití výsledků vaší 
studie v praxi.

Závěr:
I přes výše uvedené připomínky předložená diplomová práce  splňuje 
požadavky, které jsou na diplomové práce kladeny a doporučuji proto komisi 
pro SZZK přijmout diplomovou práci Bc. Martiny Benešové k obhajobě a 
navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře

v Praze 22.4. 2011

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
     katedra fyzioterapie UK FTVS
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