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Cíl práce:
Cieľom tejto diplomovej práce je zhrnúť poznatky o prednej instabilite glenohumerálneho kĺbu u aktívnych hráčok
hádzanej. Následne previesť a zhodnotiť efekt trojmesačnej fyzioterapeutickej intervencie založenej na metóde
proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácii, ktorou sme sa zamerali na jej odstránenie. V konečnej fáze výskumu
porovnať výsledky dosiahnuté skupinou podliehajúcou fyzioterapeutickej intervencii a kontrolnou skupinou.
1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy
2. Náročnost tématu na:
* teoretické znalosti
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samostatnost diplomanta při zpracování tématu
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logická stavba práce

x

práce s literaturou včetně citací

x

adekvátnost použitých metod

x

nevyhovující

cíl práce byl splněn
kladně hodnotím zorganizování výzkumu v terénu
odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP

jako cizojazyčné zdroje byly považovány zdroje v jiném jazyce než slovenština a čeština

diplomantka využila pro výzkum běžně dostupné prostředky i ve sportovních týmech; kladně hodnotím složení
testovací baterie jak z klinických testů, tak ze sportovních motorických testů specifických pro ramenní kloub
úprava práce (text, grafy, tabulky)

x

stylistická úroveň

4. Využitelnost výsledků práce v praxi:

grafy nesprávně označené jako obrázky
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průměrná
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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

1) Výzkum prokázal úspěšnost Vámi zvolené fyzioterapeutické intervence. Jakým způsobem by se dalo
kompenzační cvičení rozšířit? Které metody aplikovatelné během tréninku byste dále zvolila?
2) Čím jsou podle Vás způsobené tak časté problémy s ramenním pletencem už v juniorské kategorii? Jakým
způsobem by se tento problém dal ovlivnit?
6. Doporučení práce k obhajobě:
7. Navržený klasifikační stupeň
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