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Posouzeni věcného obsahu:

Diplomar]tka si jako cíl své práce vytyčila ziistit, jaký vliv nasta\'ení kIollhů r]olní

končetiny mťlže mít na aktivitu steherrních sva1ťl a posoudit tak \'hodnost.ieiich aplikace v
terapii u poruch v oblasti ko]enního kloubu. Zr'olenou hodnotícj rnetodou byla povlcho\'á
elektronyografie.

Diplomová pr'áce ná nejpr\'e teoretickou čás1. která přcdstavuie obsáhlou a vclmi pečlir'ou
1ešerši dané plobiematiky. Jsou v ní rozebrány anatomické' neLllofyziologické, kineziologické
i patol,vziologjckó faktory. ovlivilující míru aktivace a timing svalťl dolni končeliny s vlivem
na ko]enrrí kloub se zvláštnírn Zietelem na často prob]ematický ln. \'astus medialis. Dá1e je v
teole1ické části zevrubně rozebrána struktura a lunice předního křiŽového vazu kolenniho
kloubu (t,CA) a prob]enatika jeho lézí \'čelně afeťentnich a kineziologických dťrslcdkťr na

aktivaci kolernkloubnich svalů' Chtél b'vclr \'}'7dvihnout celkový objem nastudovarrých

inlbnnací, hloubku pochopení souvislostí a přitom jasné a přímočaré lonnulace bez
zb}.tečného ba]astu. kdc všechny rrvádětré infolmace nrají svťlj význam pťo následnou
plaktickou část práce a sledlljíjasnou myšlenkor'orr ]inii.

Praktická čásl je de facto rcl'izi 11 (|) obdobně zaměÍcných praci, podle kterých b-Yl-v

fornrulovány' nenulové ltypotézy. a ověřenÍn několika vlastních hypotéZ. Na souboru 24'
7dla\'ých jedi cil a na 10' prob:urdec}r po plastice I'CA pr'oběhlo EMG l'yšetření ll' sva]ů

dominanfuí dolní končetiny ve 13. nrzných pohybových situacich' Sleciovárra byla napŤ.

aktivita m. vastus nediaiis při různých nastavenich k)'čelního. kolenního či hlezennÍho
kloubrr. t'ozdily r' aktivaci á timingu stehcnrrich svalů při pohybu v otevřeném \ 5' uzavieném
kinematickón řetěZci a v rťlzných rcžimech svalové pláce. Dále byla aklivace vybr'aných
svalťi a jcjich timing porovnávána mezi skupinarni zdravých iedincťl a probandů po plastioe
LCA. Práce piináší iadu vclmi zajímavých výsledků vyuŽitelnýclr v praxi, alc i podněty přo
další zkoumání. ZŤcjmě nejdůležitijší ie zjištčni. Že nej]épe se mediálni vastus aktivuje v
uzaviených kjnematických řetězcích, což odpovidá Zavedenýln doporučením.

Za velmi cennou považuji diskusi k teořetické j pnktické části' Dip1omantka v ni
prokazuje výborné pochopcní nastudované problematiky a schopnost logickóho r'yhodnocení
]iterárních pramenů i vlastních nálezů.

Posouzení teclxického provedeni a úpravy 1extu:

Pťácc.ie psaná srozumiteiným a čtivým jazykel]1 bez gramatických clryb a překlcpů. Po
formální stránce je pťácc přehledná. členění do jednotlivých kapitol. podlc kterých se dá \'

práci logicky orierrtol'at' Poměr teoretické a praktické části je propoťční' Mou jedinoLl qtkou
ie ch!'bění kapitoly "souhrn'' a.je.jí anglické r'erze "Suntmaty".



Celkově konstatuji, že byly naplněny cíle práce tak' jak by]y diplomantkou vytyčeny.
Doporučuji přijetí práce k obhajobě.

Na diplomantlu mám nasledující dotaz):

. Nemohla být \'l'šší tníra aktivace m' vastus medialis v uzavřených kinematických
řetězcích oploti otevřeným způsobena táktem, Že pii oKŘ byLa pouŽita pouze
hmotnost béIce, zatímco u UKŘ stehenní svaly ''nesly'' hnotnost ceiého těla? U
závěsného stoje' který měi aktivaci mediálního vastu nejvyšší, spočívala převážná část
hmotíosti těla pouze na jedné dolní končetjně, na které byla aktivita měřena'..

. PIoč považujete aktivaci n'r' vastus medialis za kličovou v lehabilitaci po plastice
T,CA?
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