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Predložená práce obsahuje 69 stran vcetne 5 stran príloh. Text je doplnen 7 obrázky a 7
tabulkami. V prehledu literatury je uvedeno celkem 52 použitých literárních titulu, z toho 35
titulu je cizojazycných. Z uvedených zdroju je 34 titulu periodických. Strukturou a formální
úrovní tato pilotní výzkumná práce odpovídá požadavkum na bakalárskou diplomovou práci.

Cílem práce si autorka stanovila v teoretické cásti rešeršne zpracovat a uvést shrnutí
poznatku o silových a koordinacních schopnostech pohybového systému a vliv faktoru, které
ovlivnují tyto schopnosti. V praktické cásti autorka sledovala vliv záteže na casový sled zapojení
svalu pletence ramenního pri abdukci paže provádené v rovine lopatky. Výše zminované cíle
autorka v práci splnuje.

Kapitola prehled poznatku je obsáhlá a zabývá se predevším biomechanickými
predpoklady svalové práce a generace svalové síly. V následující podkapitole se autorka
podrobne zabývá neurofyziologickými principy rízení pohybu. Z faktoru, které ovlivnují silové
a koordinacní schopnosti autorka popisuje podrobne vliv nocicepce a prítomnost "Trigger
points" a další faktory zminuje jen okrajove. Adekvátní prostor autorka venovala analýze
stereotypu abdukce a predstavení povrchové elektromyografie.

Cíle práce a hypotézy jsou formulovány srozumitelne. Cíle práce kde autorka popisuje
zámer teoretické cásti by bylo vhodnejší zaradit pred kapitolu prehledu poznatku.

Praktická cást je zpracována velmi peclive a velmi ocenuji propracovanou metodiku
studie. Pocet probanduje pro typ studie dostacující.

Ve výsledcích však chybí zpracování a výsledky z klinického vyšetrení, které je
v metodice popisováno. Rovnež je prekvapivé, že výsledky zacínají hodnocením výskytu MTrPs
na svalech ramenního pletence, jež není zmíneno v cílech ani hypotézách práce a dále se s temito
výsledky nijak nepracuje a ani nejsou korelovány s výsledky z povrchové elektromyografie.

Rozsah kapitoly Diskuze je primerený, ale nekteré odstavce patrí spíše do teoretické cásti
(napr. Str. 51 Podle Jandy (1982)je zmena postavení ...). Rovnež zde autorka diskutuje o testech,
které v práci nebyly vubeé použity (test na ctyrech nebo test kleku s oporou o dlane). V diskuzi
mi chybí interpretace výsledku práce a vysvetlení nebo alespon spekulace o faktorech, které se
mohly ovlivnit zjištené výsledky.

Bakalárská práce je svým obsahem a zpracováním srovnatelná s diplomovou prací, cili
prekracuje rámec bakalárské práce. Práce je celkove ctivá, obsahuje velké množství literárních
zdroju, prevážne zahranicních. Nejvetším prínosem je metodika práce, která je nejlépe
zpracovanou cástí práce. Po formální stránce je práce napsaná a upravená podle predepsaných
požadavku. V teoretické cásti je však minimum obrázku, predevším pri biomechanickém rozboru
vlivu na svalovou sílu (str. 18, str. 20).

Tato pilotní práce je metodicky prínosná nejen pro pokracující práce zabývající se touto
problematickou, ale také pro možnost publikování práce v nekterým z odborných casopisu.

Z pohledu oponenta se v práci vyskytují tyto formální, obsahové nedostatky nebo nejasná
tvrzení:

Str. 25 "Lokomocní funkce provádí zmenu polohy. Aby mohla být realizována, musí inhibovat
posturální funkci." Znamená to, že behem lokomoce se posturální funkce neuplatnuje?

Str. 26 Uvedte príklad bazálního programu a podprogramu dle Cápové. Uvedte konkrétní
príklad "hesla" jako aference.

Str. 33 "Výskyt MTrPs je spojen se sníženou úcinností reciprocní inhibice,..." Uvedla by jste
konkrétní príklad? Jakje castý výskyt TrPs v antagonistických svalech?

Str 34. Hodnota skapulohumerálního rytmu 7:1 ... Jaká bude rotace lopatky v 60,0 90 a 180
abdukce?

Str. 35 Ve studii Lucas (2004) není sledován m. supraspinatus pri abdukci. Je zminován v jiných
studiích?



Str. 41 V práci není zmíneno, zjakého duvodu nebyl vyšetren m. rectus abdominis a m. serratus
anterior tlakovým algometrem?

Str. 46 Jak si vysvetlujete, že m.serratus anterior se pri abdudkci bez záteže aktivoval na 4. míste
a s nadlimitní záteží na I.míste?

Str. 49 HA4 " Prumerný onset time všech svalu ramenního kloubu se signifikantne snížil. Jak
signifikantne? Bylo statisticky overeno hladinou významností? (stejne jako u HA5,
HA6)

V práci se jen ojedinele vyskytují preklepy nebo jiné gramatické chyby (str. 29 ... zmen, str. 41
...alometrie, str. 52 ...je popsáno v kap. XYZ).

Vzhledem k tomu, že práce splnuje podmínky na bakalárskou práci a formální a obsahové
nedostatky práce jsou minimální, doporucuji práci k obhajobe.
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oponent práce
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