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PředloŽ€ná diplomová prác€ obsahuj€ c€lkem 89 stmn včetně 9 stre příloh. Textje doplněn 22 tabulkařni
a 7 obrázlry. V přehledu liteÍatury je uvďeno celkem 63 liteťámích zdrojů' z toho 32 litulů.je cizojazyčných'
Z oelkovébo poětu titulů je 18 titulů neperiodíchých 3 45 peíioďckých' síruLturou a formálni úíovni pÍicé plně
odpo!idá poŽBdavlům nd maB'steNlou diplomovou pnáci'

P.ác€ je rozdělena na část tmÍotickou a praktickou' v t€oretické části diplomové pláce jsou v kapitole

'Anďomie 
a kineziologie rmemiho Pletonce" shrnury zíkladni anatomické údaje ram€mího plo1eí!€' jsou zd€

poPsály ziák]adni pohyby v tmemifu kloubu s dÍ@em kladeným na sva]ovó funkce' Aulolka zde taky n;ňuje
poj€in funkční centrace a uvádí jejl \ýznam pro funkci ramenního pletence'

V podkapitole ,,subacroniální impingement syn&om" auto.ka uvádí dosavadní poaatky o
€liopatogenezj vŤiku impingernenl s}nd.omu, popisuje diagnostická kitária a způsoby léčby včetně
lyziote.apie a ope.ačn{ léčby' Další poalkapj.o]y teore1ické čásri s€ z^býaají sEučně metodou vojioty refl€xrÍ
lokomoce' yýlojovou kiíčziologii s dÚÍa7eft na dÍlč' modely ramemlho pIeténcé a metodou vyšelileni 3valové
funkce pomocí povŤchové e]ekb'omyo$afi e'

obecně je tEoíeťická čás!.je přehledná je čtivá a Óbsahuje podstatné info.mace uvádějicí čtenáie do dané
problematiky.

v praktické části si autorka stanovila ó 
'uloÚoh 

h$otez' jeŽ byly následně ověřeny na 57o hladině
statistické yýaamnosti. V kapibJ]e Melodita práce jsou uv€d€na kitéÍia ýýběÍ! prcbandú' podle niohž bylo
lybřáno Gelkem ]0 P'obadů' z toho bylo 20 zdÍa./ioh osob srapiny kodro]ní a l0 osob s diagnostikovaný'Ín
subacromiálním inping€melrt syndromem ranenního kloubu. Pro statisťické hodíooení by ďe byto vhodnějši
nít stejný nebo Podobný počet pÍobandů Y obou skupináct! což sc autorce v deém období j Př€s jeji velkou
snahu bohúel nepodďilo. P.oblém vidím v nej€dnotnosti diagnostiky Pe;enb: s proje}y impingementu rm€no
a dopo.učených od Íůz'ých lékalt' Rada doporučqých Pacienbi ta.k nosp|ňolála kn'téria yýběn do skupiny se
sIS anemortli bý zďazeni do studie'

Vlélo podkapjlole jsou dále uved€ny technické pďmet y elektÍomyogafu, popis lyšďřovaných
pohyboyých ěinnostÍ včetně fotodokumentace a podmbný postup měření a zpr@ováni nměřených dat.

Výsledky studie jsou pŤehledně popsány v tabutkách a dostalečně okomentovány v !€xtu' Na základě
statistických metod ANoVA a da]šIch testů auto.ka ověřiia p.avdivost 7volených hypotÚ' Při hodnoc€ní
velikosti aněny EMG aklivity svalů a'rtořka pracovďa 5 hodnotami amplitudy v pV, a]e dle mého Íázoru by
bylo přesnější hodnoli1 aylo měny v %' podobně jako provďIa hodnocení stanové asymetrie' váledem
impedancl tzv. objemového vodič€ (všeohny tkáÍě mezi elektrodou a svalen) neni moŽné porovnávat
pn]měrnoú EMG akivitu jnteÍ-indjvid!álně. Proto pokud u jednoho z probandů byl ná!ůst EMG aktivity o 20
pV (např. z 20 na 40 Fv) a u jiného také o 20 Fv (ale z 80 na 100 pV), pak u pMiho probalda došlo k nádstu o
50% a u druhého jen o 20% i přesťo' Ž€ zněna v PV byia stcjná. Zde se dosiíváme na pole časté diskuŽe a
nejednoelosti v odbomýcb rrÍllzloh. zdaJj přacovat u pomhové EMG , hodnotm; měn v pV n€bo v %.

Za klini.Lf ve]ini důleát€ považlji státisbrcky Úamné mč'ny Y 
''timin8|- 

po stimulaci Vojtory
.€Ílexní lokoBoce- T)'to měny v koordinaci svalů jsou Froí Vojtou a ieho žáky popisované. ďe v této studii
jsou prokázané pomoci objektivnfuo měř€ní. Z tohoto důvodu bych dopořučila tuto pn{ci publikovat jako
objektillÍ přokázíní měny svalové kooÍdinace Ve smystu změly ',timiÍgu,, svalové aklivace.
ílapiiola ''riý'rÍe 

" je obsáhlá a autoÍka se zde lyjadřU.je k limitům a faktorun, t1elé pravděpodobné mohly
ovlir4lit naměřená data.

Autorka dip]omové pláoe prokázala !ýbomé schopnosti ve lyhledávánÍ a zpracování důleŽitých
ínfornaoí o ténatu. Při plánování a prováděni měřeÍí proHzala autorka pí1i. samostatnost a pď]ivost při měř€ní
a také při zpa€ovávání velkého mnoŽstvi dat.

Vzhlcdcm k tomu' Že v páci neshlďáY&n žádné závaŽné nedostalky a práce svýIn obsďem i rozsánen
spiňuje nároky m nó8ist€.skou d;plomoYou práci' doporučuji práci k obhajobě.
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