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Předložená diplomová práce na téma „Hodnocení prahu bolesti metodou 

tlakové algometrie u vybraných svalových bodů v oblasti pletence 

ramenního u trénovaných karatistů“ je zpracována za použití 45 citovaných 

pramenů na 88 stranách textu a doplněna 3 stranami příloh . 

 

Práce je systematicky, v souladu s požadavky na diplomové práce, členěna do 9 

kapitol. Autorka si klade za cíl vyhodnotit, za použití tlakového algometru, 

změnu prahu bolesti u vybraných bodů pletence ramenního, před a po sérii 

karatistických úderů úderové a stahující se končetiny. 

 

V teoretické části práce je na 34 stranách popsána historie a základní principy 

techniky karate včetně anatomického a kinesiologického rozboru sledovaného 

pohybu. Současně se autorka věnuje problematice algometrie.  Bohužel 

mnohým tématům chybí hlubší rozbor sledované problematiky, poměrně malý je 

i počet citovaných autorů.  

  

Praktická část práce je z metodického hlediska zpracována korektně, vlastního 

experimentu se zúčastnilo 10 profesionálních karatistů.  Hypotéza je stanovena 

správně, její slovní formulace je však dosti neobratná. Shrnutí výsledků je 

nepřehledné a prakticky chybí souborné grafy či tabulky, i když jsou výsledky 

popsány slovně. Zařazení výsledků měření pro každého probanda zvláště 

v hlavní části práce považuji za méně vhodné.   

 

 

K práci mám následující připomínky:  

 

- Str. 8 – Seznam obrázků - navazuje přímo na obsah, určitě je vhodnější ho 

zařadit na konec práce. Stejně tak Seznam zkratek by měl začínat na 

samostatné stránce 

- Str. 20 – kapitola Základní principy technik karate – jedná se o citace 

prakticky jediného autora Nakayama 

- Str. 31-35 kinesiologie pohybu je opět zpracována za použití pouze 

jediného zdroje 



- Str. 37-42 Anatomie pletence ramenního – takto zpracovaná kapitola by 

spíše měla patřit do příloh. 

- Str. 47 kapitola Bolest – zpracována pouze z jednoho zdroje, chybí zde 

zmínka o vrátkové teorii, která je vzhledem k tématu, jistě aktuální. 

 

K obhajobě mám následující dotazy:  

 

1. Víte jaká je reliabilita a validita algometrického měření? 

2. Na straně 82 píšete „Nižší práh bolesti zjištěný na stahující se horní 

končetině může poukazovat na fakt, že se jedná o jakýsi motor rychlosti 

pohybu. Je možné, že tento motor dodává technice prvotní impulz, který 

využívá úderová horní končetina k rychlejšímu pohybu.“ – můžete tento 

závěr podrobněji vysvětlit ve vztahu k vašemu experimentu? 

 

Výsledky, které prezentuje předložená pilotní práce, jsou přínosné pro 

fyzioterapeutickou praxi a poukazují na možnost studia pohybového chování 

z jiného úhlu pohledu. Autorka prokázala, že je schopna dobře využít 

praktických i teoretických dovedností a znalostí a tyto aplikovat při 

experimentální práci. 

 

 

Závěr: 

I přes uvedené připomínky diplomová práce Bc.Jitky Novákové splňuje 

požadavky, které jsou na magisterské diplomové práce kladeny, doporučuji 

proto její práci komisi pro SZZK k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.  
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