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Předložená diplomová práce na téma „Fyzioterapie u golfistů 

s vertebrogenními obtížemi“ je zpracována za použití 63 citovaný pramenů na 

80 stranách textu.  

 

Práce je systematicky, v souladu s požadavky na diplomové práce, členěna do 8 

kapitol. Autorka si klade za cíl rešeršním způsobem zjistit a analyzovat příčiny 

nejčastějších patologií v oblasti bederní páteře u dospělých golfistů, amatérů a 

profesionálů, a na základě vyhodnocených studií nalézt vhodné preventivní 

fyzioterapeutické postupy.  

 

V kapitole  Teoretická východiska práce se na 46 stranách věnuje autorka 

obecné kinesiologii bederní páteře, pánve a kyčelních kloubů, podrobně rozebírá 

biomechanické aspekty golfového úderu, dále zmiňuje běžné patologické stavy 

v oblasti bederní páteře, jejich diagnostiku a prevenci. Některé podkapitoly (5. a 

6.) však považuji za velmi obecné, nezabývající se specifickou problematikou 

golfistů. Např. zůstává nezodpovězeno, které kořenové syndromy jsou u této 

skupiny sportovců nejčastější, jak často se objevuje třeba Vámi popisovaný 

syndrom kaudy, zda je zásadní rozdíl mezi postižením mezi profesionálním a 

amatérským sportovcem. Objevují se zde některé terminologické nepřesnosti 

(viz dotazy), chybí mi zde komplexnější pohled na pohybové chování 

v závislosti na individualitě hráče.  

 

V praktické části této rešerší práce jsou výsledky zpracovány především ve 

formě tabulek, které jsou tematicky děleny. Popisované obsahy studií jsou však 

velmi zkrácené a nedovolují plně sledovat jejich metodiku. Současně si 

nemyslím, že některé shrnující výsledky tematicky shodných studií jsou 

správné. Například: tabulka 3 Preventivní pohybové programy, kde v odstavci 

Výsledek uvádíte jako Váš závěr, že stabilizační cvičení mají pozitivní vliv na 

svalovou koordinaci během golfového švihu, přitom jednotlivé studie nebyly 

takto postaveny. Na druhé straně se však v Diskusi k těmto studiím znovu 

vracíte a podrobněji je rozebíráte, což hodnotím pozitivně.    

 

 



K diplomové práci mám následující připomínky a dotazy:  

1. Str. 17 píšete „Hluboký stabilizační systém je častou příčinou způsobující 

bolesti v zádech včetně kořenových syndromů“ – co jste tím myslela? 

2. Str. 28 – uvádíte studii Hosea a Gatta (1996), kteří pomocí čtyř 

videokamer a EMG odhadli tlakové síly na bederní páteř během 

golfového švihu – mohla byste tuto studii podrobněji popsat? 

3. Str. 45 píšete „Hybný stereotyp je podle Jandy základní klinickou 

jednotkou hybnosti.“ – můžete to blíže specifikovat? 

4. Ve své práci shrnujete patologické stavy u golfistů pod termín low back 

pain. Mohla byste však více specifikovat tyto obtíže? Existují typická 

postižení určitého segmentu bederní páteře? Je v rozdíl mezi postižením 

pohybového aparátu u amatérských a profesionálních golfistů? 

 

Výsledky, které prezentuje předložená práce, jsou přínosné pro 

fyzioterapeutickou praxi a poukazují na oblast sportovní fyzioterapie, které 

doposud nebylo věnováno příliš pozornosti. Autorka prokázala, že je schopna  

využít praktických i teoretických dovedností a znalostí, a tyto aplikovat při 

experimentální práci. 

 

 

Závěr: 

Diplomová práce Bc.Sendi Lagatorová splňuje požadavky, které jsou kladeny 

na magisterské diplomové práce, a proto doporučuji její práci komisi pro SZZK 

k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře. 
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