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1. Všeobecná charakteristika  

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou výskytem a možnostmi hodnocení 

svalových dysbalancí v oblasti ramenního kloubu během tenisového podání. Práce má formu 

pilotní studie s experimentálním měřením u pěti probandů. Cílem práce Nalezení správného 

zapojování svalu a jeho vliv na stabilizaci ramene a sestavení kinematické analýzy podání 

pomocí EMG. Práce je v rozsahu 66 stran čistého textu a využívá 33 literárních pramenů, 

z čeho je 9 cizojazyčných a 2 internetové. Předkládané téma je z hlediska náročnosti  

zpracování nadprůměrné.  

2. Hodnocení práce 

Zvolená metodika odpovídá stanoveným cílům práce i typu studie.  

Zavádějící, dle mého názoru, je uvedení kapitoly analýza dat, která je pouhým jejich  

popisem. Tento popis dat v textu a číselné hodnoty vyjádřené v tabulkách jsou nepřehledné a 

čtenář se ztrácí v množství dodaných dat (strana 32-54). Jako vhodnější by se jevilo grafické 

zpracování, ideálně zprůměrované hodnoty hodnocených pokusů vyjádřené se směrodatnou 

odchylkou místo popisu každého pokusu a každého probanda zvlášť. 

Ve výsledkové části autorka uvádí popis grafu, nicméně graf (první podání dívky č.1) není 

součástí dosavadního textu a ani není uveden na něj odkaz. 

Chybí popis (legenda) elekromyogramů- obr. č. 8-12. 

Diskuze bohužel neuvádí porovnání naměřených dat s jinými experimentálními výsledky 

zabývajícími se hodnocenou problematikou (ani jedna citace). Diskuze je tak spíše analýzou 

naměřených dat než opravdovou diskuzí. 



Z hlediska stylistcké formy a úpravy práce se vyskytují četné překlepy (opakovaně např. m. 

deltoidem místo m. deltoideus) a občasné gramatické chyby, dále také terminologické a 

formulační nepřesnosti (dané pravděpodobně přímým překladem z cizojazyčných zdrojů). 

Práce s literaturou je odpovídající úrovni diplomové práce, nicméně u internetových zdrojů 

chybí část údajů. které jsou nutné dle citační normy. 

I přes uvedené nedostatky ohledně hodnocení, cíle práce byly dle mého názoru splněny.  

 

Dotazy pro obhajobu: 

• Vysvětlete termín „biomechanické provedení hodu“- viz. str. 16 

• Na základě čeho byl stanoven optimální/fyziologický průběh zapojení svalů 

během podání? 

• Jakým způsobem byly v hodnocení využity kinematické parametry naměřené 

pomocí 3D analýzy? 

 

 

3. Závěr 

I přes popsané nedostatky diplomová práce prokazuje předpoklady autora k samostatné 

práci a doporučuji k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby navrhuji klasifikovat práci se 

známkou dobře. 

 

 

 
 
V Praze, 13.9.2011              Mgr. Agnieszka Kaczmarská, Ph.D. 


