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1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné
* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
stupeň splnění cíle práce x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi:
nadprůměrná průměrná podprůměrná

x
5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Práce splňuje požadavky na formální obsah diplomové práce. Členění práce je na část teoretickou, kde 
studentka popisuje anatomické základy osového orgánu a kyčelního kloubu, jejich kineziologi a velmi dobře 
biomechaniku, kterou lze sledovat u jednotlivých technik hry golfu a jeho úderů. Rozepsání možných patologií v 
bederní oblasti je obecné, taktéž vhodné diagnostické postupy a prevence. V praktické části práce si  studentka 
klade tři otázky, kde jedna se zabývá  výskytem nejčastějších patologií v oblasti dolní bederní páteře. Ve 
výsledcích není tato oblast výrazně zmíněna i vzhledem k tomu, že porovnávané články se ne vždy zabívají 
primárně podrobnou analýzou bolestí páteře, ale spíše preventivními programy. Tuto skutečnots studentka 
popisuje v diskusi práce. Studentka věnuje dostatečnou pozornost jednotlivým hypotézám. Z práce je patrné, že 
zájem z oblasti sportu o cílené preventivní působení se zvyšuje. 

Cílem práce je zjistit a analyzovat příčiny vzniku nejčastějších patologií v oblasti bederní páteře u dospělých 
golfistů a nalézt vhodné fyzioterapeutické postupy jako prevenci.
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6. Doporučení práce k obhajobě: ANO

7. Navržený klasifikační stupeň
Datum: 1.5.2012

Otázka: Jak by jste charakterizovala nejčastejší patologie bolestí dolní části zad u golfistů? Lze identifikovat 
např.: segmentové postižení, které převládá? Nacházíte rozdíl mezi bolestmi profesionálních a amatéreských 
hráčů golfu?

Práce splňuje požadavky na formální obsah diplomové práce. Členění práce je na část teoretickou, kde 
studentka popisuje anatomické základy osového orgánu a kyčelního kloubu, jejich kineziologi a velmi dobře 
biomechaniku, kterou lze sledovat u jednotlivých technik hry golfu a jeho úderů. Rozepsání možných patologií v 
bederní oblasti je obecné, taktéž vhodné diagnostické postupy a prevence. V praktické části práce si  studentka 
klade tři otázky, kde jedna se zabývá  výskytem nejčastějších patologií v oblasti dolní bederní páteře. Ve 
výsledcích není tato oblast výrazně zmíněna i vzhledem k tomu, že porovnávané články se ne vždy zabívají 
primárně podrobnou analýzou bolestí páteře, ale spíše preventivními programy. Tuto skutečnots studentka 
popisuje v diskusi práce. Studentka věnuje dostatečnou pozornost jednotlivým hypotézám. Z práce je patrné, že 
zájem z oblasti sportu o cílené preventivní působení se zvyšuje. 
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