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Otázky k obhajobě:  
1. Je možné na základě Vaší studie aplikovat uvedený postup měření jako doporučený pro 

screening u sportovních lezců, či běžné populace? 

2. Může Vámi uvedená metoda měření sloužit k objektivizaci postupu RHB péče např. při 

poúrazových stavech? 

3. Neuvažovali jste o měření maximální izometrické síly extenzorů a flexorů při 

centrovaném postavení v ramenním kloubu? 

4. Jsou Vám známy metody, které mohou určit reliabilitu u vyšetření pomocí svalového testu 

dle Jandy? 

 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 Téma zpracované v diplomové práci shledávám jako přínosné a s aktuální problematikou. 

Literatura věnující se dopadům a riziku vzniku poranění pohybového aparátu u sportovní lezení se 

většinou věnuji diagnostice a následnému operačnímu řešení. Kladně proto hodnotím výběr tématu, 

postup zpracování a komparaci výsledků s následnou diskusí. Uvedený design studie a proběhlá 

měření je možné chápat jako možnost objektivizace změn v pohybovém aparátu a nabízí se možnost 

začlenit postup do procesu primární či sekundární prevence. 

Práci vytýkám formální nedostatky z hlediska citační normy, ne zcela sémanticky 

odpovídající obsah rešeršní a výzkumné části práce. Dále pak postrádám uvedení úkolů práce a 

správně uvedenou formu předložené hypotézy.  
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