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Popis práce
Autorka předkládá velice rozsáhlou bakalářskou práci, popsanou na I2I stranách, dále

práce obsahuje 2 přílohy a 15 stran referenčního seznamu.
Práce je teoreticko - výzkumní, obohacená o 35 obrazků a22 tabulek.

Stavba práce
Ptáceje rozdělená na tři hlavní části - přehled poznatků, metodiky a výsledky práce.

Kapitola je tady pouze jedna, celý text je pak rozclělen do oddílů a pododdílů, což zhoršuje
orientaci v rozdělení jednotlivých části práce. Seznam zkratek by měl byt, také pro přehled-
nost, uložen před úvodem.

Přehled poznatků je rozdělen do 6 oddílů, 1. a 2. oddil se věnují anatomii pletence
horní končetiny a svalstvu břišní stěny, oddíly 3 a 4 se výtazně věnují fylogenezi ramenního
pletence s dominantním zaměřením na lopatku' oddíl 5 pojednává o lopatce zpatofyziologic-
kého hlediska, jako i z hlediska výskytu funkčních potíží a jejich terapii. 6. oddíl spojuje
pododdíly pojednávající o vztazích ramene a trupových svalů' o lezení, měření břišního sval-
stva ultrazvukem, jeho specifikami a nesourodě tedy do sebe zabírá i metodiku výzkumní
části práce. Poslední 7. poddíl obsahuje jak hypotézy,tak i výsledky práce.

Přehled poznatků je velice pečlivě zpracován, zejména z hlediska fylogeneze, což po-
ukazuje na pozitivní a motivovaný přístup autorky ke zpracovani ptáce. Avšak informací je
na tenhle typ práce zbyteěně hodně, jako by se autorka nemohla rozhodnut mezi dvěma úkoly
v práci, a to rešerší nebo výzkumem. Přemrštěnost teoretických informací postrádá taky ade-
kvátní ryústění svého významu pro provedený výzkum - tedy: Co pro ntÍs vyplývtÍ zfytoge-
neze lopatky pro možnosti jak diagnostické či terapeutickě v rtimci rehabilitace ramenního
pletence?

Metodika práce je také zpracována dobře' vhodně je doplněná obrázky testovaných
pozic. 30 probandů je velice stejnoměrně i gendrově rozděleno do dvou skupin. Provedení
výzkumu nese známky pečlivého pŤístupu před možnými chybami, cožhodnotím velice pozi-
tivně. Jakú pozice ve vývoji je 3-5.měsíční? Proč mají probandi v supinační pozici mí't před-
stavu tlaku HKK do "virtudlního trdmu"? V popisu polohy v supinaci jsou HKK v lehké
ZR, probandna obtéaku je má v lehké VR. Co je správně? Popis obrázkiby měl být u každé-
ho konkrétně, kdyŽ autorka porovnává dva obrézkv, bylo by vhodné jejich umístění na té sa-
mé straně. Taky odkazování na ně je vhodné dle čísla obrázku, ne podle jeho drobného ozna-
čení (obr. 3I+32 a33+34). Pro lepší čitelnost obrázku by bylo vhodnější barevné provedení
nebo lepší rozlišení a mírné zesvětlení.

Výsledky jsou postaveny na porovnání tloušťky jednotlivých břišních svalů buď sa-
mostatně nebo v rámci svalové skupiny, v testovaných pozicích, v obou skupinách, což je



obsaženo v 22hypotézách. K posouzení r,ysledků azodpovězení hypotéz jsou vhodně pouŽito
více statistických metod. K výsledkům se autorka vyjadřuje v dlouhé diskuzi. Proč autorka
předpoklddalr, ž, by lezci měli mít větší tloušt'ku svalů? Jaká je svalová aktivita, která zvýší
tloušt'ku svalu? Jak by ultrazvuk mohl sloužit jako feedback pro trénink pacientů? Souhm
je v anglickém jazyce o poznání kratší nežv jazyce českém. Má to nějaký důvod?

Citace a práce s literaturou
Autorka zpracovala ve své práci I77 odkazů, čerpá ze světových i domácích periodik

i neperiodik. Pracuje ale se staršíma informacemi - více neŽ 7O%o odkazů je starších 10 let'
jen I7 odkazů je ve věku vydání do 5 let. V referenční seznamu autorka pouŽívá citace v jed-
notném stylu, coŽ je přehledné' taky seznam je oddělen dle počátečných písmem. Citace
v textu jsou občasněbez čárek, nebo středníků při odkazu na více autorů (např. str. 54), vy-
skytují se chybné citace (např. Vojta, Peter - str. 6), chybí oznaěenípřímé citace (např. str.19)'
nebo chybí rok vydání publikace (např. str. 20).

Formální náležitosti
Práce po formální stránce výrazně převyšuje požadavky kladené na bakalářskou práci.

Grafická striínka práceje na úrovni, neshledala jsem závažné stylistické nedostatky. V členění
textu se vyskytují nekonstantnimezery mezi nadpisy ve stejných urovních (např. str. 38).

V tomhle mnoŽství textu se vyskýují občasně překlepy (např. m. lektor scapulae - str.
7, papula alata - str. 45, emendované končetiny - str. 77,kanalizace hrudníku - str. 77). V tex-
tu se nesourodě vyskytují české a latinské anatomické názvy. Předložky a spojky se nemají
vyskýovat na konci řádku. V části diskuze autorka nevhodně používájednotné číslo (sti.
111).

Využitelnost
Práce je velice pečlivě a nadstandardně zpracovaná v obou její částech - jak teoretické,

tak výzkumné - vzhledem k typu práce, obsahuje zajímavé informace napsané v čtivé formě.
Nadstandardnost v rozsahu teoretické části práce je ale mírně v rozporu s tématem ptáce
a taky nedovolí vyniknout dobře zpracovanému výzkumu, což je velkou slabinou této práce.

Doplňující otázl<y k obhajobě: jsou vyznačeny kurzívou v textu.

Záněr
Autorka splnila požadavky kladené na tento druh práce, práci doporučuji k obhajobě.
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