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Předložená diplomoVá práce obsahuje celkem 95 stran, z toho 80 stran tvoří psaný text a 15

stran tvoří přílohy a referenční seznam. Vprehledu literatury je uvedeno celkem 94 použitých

literárních zdrojů, ztoho 77 titulů je cizojazyčných' strukturou a formální úrovní plně odpovídá
požadavkům na úpravu djplomové práce' Práce je Vhodně doplněna obrázkoqimi ilustracemi a

Výsledky práce jsou preh edně shrnuty V grafech á tabu kách' Práce je Velmi dobře strukturována,
přehedně členěná do jednotlivých kapitol a psaná čtivým a srozumitelným jazykem' Předložená
práce obsahově i rozsahově přesahuje nároky na diplornovou práci.

H]avním cílern této práce bylo pomocímetodY povrchoVé elektromyo8rafie Ukázat rozdílnost
zapojení Vybraných svalů na domÍnantní dolní končetině při různých pozicích kloubů na do]ní

končetině. Autorka si pro toto porovnánÍ Vybrala několik pozic, které se nejčastěji VYužíVajÍ

V rehabilitáci po poranění kolenního kloubu a dále pak zařadila i2 pozice zmetody dynamické
neuromuskulárnístabilizace, jejichž efekt nebylV rámci metody poVrchoVé elektromyografie doposud

Vyhodnocen. když.je problematika aktivace svalů siehna četně publikována V zahraniční literatuře,
doposud nebyla uveřejněna práce, která by se takto souhrnně zaÍněřila na porovnanl Vlce pozic

nastavenídolní končetiny' ]ako svou Vlastní iniciativu, a nad rárnec půVodně zadaného obsahu práce,

se áUtorka rozhodla tyto Výsledky zdravé skupiny probandů porovnat s Výsledky probandů po plastic_"

předního zkříženého Vazu. Autorka si Vybrala skupinu probandů Vobdobí 2 slet po této plastice,

jelikož se jen málo studií zabýVá choVáním svalů na dolní končetině V delším odstupu po plastíce.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ]ako cíl teoretické části si autorka
stanoV]a seznámit čtenáře s dosavadnírni poznatky o neuromuskulární funkci mm'Vasti a dále pak

souhrnně popsat dosavadní poŽnatky o Vlivu postavení dolní končetiny na aktivitu těchto sva|ů'

samostatná kapitola je pak Věnováná problematice V iVu léze předního zkříženého Vazu na aktivitu
mm.Vasti' Teoretická část práce obsahuje dobře seřazené informace Vpřiměřeném rozsahu, bez

nadbytečného textu Autorce se podářilo Vybrat informace důležité pro další část její práce' Na

základě těchto literárních poznatků siautorka stanoVila cíle práce a Vytvořila metodiku Výzkumu.

Více než polovinu práce pak tvořípraktická část' Zde si autorká stanovila 3 Vědecké otázky a

knim pak přiřadila 15 hypotéz' v kapitale Metodiko autorka strllčně popsala charakteristiku
Výzkumného souboru, který byl tvořen 14 probandy beŽ záVažných zdraVotních problémú a druhou
5kupino tvořilo 10 probandů po léŽÍ LCA' Dáe zde áutorka souhrnně popsala průběh měření,
jednotliVé měřené poŽice a je]'ich provedení' Samostatná kapitola je VěnoVána VyhodnoceníVýsledků

a jejÍch statistickému Žprácování. Všechny stanovené hypotézy rně y být potvrzeny či WVráceny na

5% h adině VÝznamnosti'

Výsledky studie jsou pak přeh edne popsény V tabu kách a grafech. statisticky Významné

hodnoty jsou pak pro přehlednost V tabulkách zVýrazněny '

Ve|mi bohatá je kapita a Diskuze, která obsahuje 10 stránek psaného textu. Diskuze je

rozděena na teoretickoLl a praktickou část. Vteoretické části 5e autorka VěnUje zejmena

kqntroverzním názorům autorú ohedně existence dvou anatomicky oddělených porcí m' Vastus

medialis a řešízde i od]išné fUnkce těchto dvou částíZ pohledu již publikovaných studií. Déle jsou zde



porovnány některé studie zabýVájící se problernatikou povrchové elektromyografie u m. Vasti
V různých pozicích dolní končetiny

V praktické části se pak autorka zabýVá ar8urnentací a 2amyšlenírn nad získanými Výsledky
u jednot]ivých hypotéz. sVé Výsledky pak porovnáVá s již publikovanými 5tudiemi a poukazuje zda na

to, že se některé teoretické předpoklady a poznatky, uváděné V líterátuře, Vjejí studii nepodařilo
prokázat.

Autorka přÍ tvoření diplomoVé práce prokázala sVé schopnosti Ve VYhledáVání a zpracování
dů]ežitých informací o tématu' oceňuji schopnost autorky orientovat 5e V nespočtLl studí, které byjy
již o problematice mrn' Vasti publikovány a její schopnost Vybrat Validnístudie a na základě nich pak
Vypracovat metodiku práce, která by jen nekopírovala již uskutečněné studie, ale zvolit i nové
postupY' Také zde autorka skVéle zVládla porovnáníjiž publikovaných studíí 5 jejími Výsledky, která se
Vněkteých případech překvapiVě lišilY od Výsledků zahraničních aUtorů. Autorka skVěla zvládla
organizaci VýzkL]mu, kdy proká2ala schopnost samostatné préce V aboratoři a ná5ledně pak dokázala
zpracovat Velké množství získaných dat.

Na tomto základě doporučuji práci k obhajobě.

V Praze dne 15.května 2013 Mgr. R


