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1. Rozsah:

* stran textu 74

* literárních pramenů 33

* tabulky, grafy, přílohy 0

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti X

* vstupní údaje a jejich zpracování X

* použité metody X

stupeň hodnocení

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 
tématu 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



5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Studentka Bc.Martina Průšová si zvolila velice zajímavé a přínosné téma, které velice zajímavě rozpracovala a 
snad přinese další zodpovězení a vysvětlení na otázku, jak si tenista může přetížit ramenní kloub při tenisovém 
podání. Je znát, že se studentce velice hezky podařilo pracovat s literaturou, které není na toto téma mnoho, 
neboť řada prací se zabývá pouze analýzou průběhu pohybu a neřeší zdravotní hledisko. V této souvislosti 
pokládám práci za velmi důležitou a přínosnou. Pro mě je zajímavý jeden ze závěrů, že musculus supraspinatus 
se takřka nezapojuje a když ano, pak můžeme hovořit o patologickém stereotypu. Bohužel z práce je také 
patrné, že studentka neměla tolik času a je znát, že metodická část a diskuze je "šitá horkou jehlou" což práci 
trochu snižuje. V práci je celá řada překlepů, mně osobně to nijak nevadí, nicméně by se toto nemělo stát. 
Diplomová práce se mi velice líbí a je jedna z mála od studenta tělesné výchovy, který  se zabývá prevenci 
zdraví, a to hodnotím velice kladně. Kdyby měla studentka více času a více s i s prací pohrála, byla by to 
výborná práce, takto si dovolím hodnotit známkou velmi dobře. Otázky pro studentku: 1) jak si vysvětluje, že 
m.supraspinatus se zapojuje minimálně v začátku overhead aktivity, 2) jak vypadá patologický stereotyp 
zapojování svalů pletence ramenního, 3) chtěl bych vědět jaký je praktický výstup z této diplomové práce, tedy 
jak výsledky využije ve své profesi trenéra tenisu.

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň velmi dobře
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