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Elektromyografická analýza  vybraných svalů dolních končetin u kitesufařů.

Případová studie, která zjišťuje  aktivitu svalů dolních končetin během kitesurfařké pozice u profesionálních a 
rekreačních jezdců. Cílem je potvrdit položené hypotézy. 



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

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 1.5.2013

dle obhajoby,  výborně

podpis

Práce má velmi zajímavé zaměření, netradiční a vzhledem k současnému zájmu o sport, hodnotím výběr tématu velmi 
pochvalně.
Co Vás vedlo k výběru tohoto tématu?
Co si představujete pod pojemem "ekonomičtější aktivace svalů"?
Uvádíte, že jeden z cílů práce je porovnat výsledky svalové aktivace mezi profesionálními a rekreačními jezdci 
kitesurfingu a stanovit statisticky významné rozdíly, přičemž dále v metodice uvádíte, že jde o případovou studii s 6ti 
probandy. Otázka zní, jak jste na výzkumu s 6ti probandy zjišťovala statistickou významnost a na jakou populaci jste ji 
rozšiřovala?
U kapitoly 2.1.2.5. postrádám uvedení literárního zdroje.
Postrádám význam uvedené kapitoly 2.1.4.1., myslím, že není třeba uvádět v rámci kitesurfingu základní definice o 
biomechanice jako o vědním oboru. Nicméně, kapitola následující velmi pečlivě popisuje biomechnické aspekty 
kitesurfingu. 
V práci často uvádíte, že je nebo byla sledována aktivita m. trapezius. O kterou část trapeziu se jednalo?
Můžete vysvětlit, co to je "interferenční vzorec", o kterém v práci mluvíte?
Kolikrát měření proběhlo? Šlo o jednorázové měření?
Jakou statistickou významnost jste v  porovnání profesionálních a rekreačních jezdců našla? Tento údaj jsem v práci 
nenašla i přesto, že je v úvodu  práce zmíněn jako jeden z cílů.
Jinak práce je velmi hezky zpracovaná, přehledná, čtivá, využívá značné množství literárních zdrojů, včetně 
zahraničních, zodpovídá položené otázky a hypotézy. Práce má věcnou diskusi a výsledky použitelné v praxi 
fyzioterapeuta. Doporučuji proto práci k obhajobě.


