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Posouzení věcného obsahu:

Bakalářská práce Adely Jordáková r'ychází z iejí zkušenosti s vísoqými cvičenírni.
Původnímzáměrem bylo proto určitým způsobem objektivizovat jejich vliv na pohyboly
aparát v porovnání s jiným typem zatížení.Během hledání vhodné objel*ivizační metody a
náwhu praktické části diplomantka nastudovala velké mnoŽstvi odborné literatury přesahujíci
hranice oboru $zioterapie' Její rešerše nyní tvoří teoretickou část této práce. Uvádí zde
kineziologické aspekty ramennílro pletence ve vazbč na břišní svaly' upozorňuje na
fulogenetické i ontogenetické souvislosti v'ývtlje ralnenniho pletence u člověka. ieho poruchy
a rrztah svalů pletence a břišních svalů. Celkově vŠakteoretické časti chybí určitá proporčnost,
lěcnost a přímočarostvzhledem k názr'u práce a následne praktické části.
Prakrická část je pilotní sonografickou stLtdií mapujicí vliv visového zatíženíramenního
pletence na anteroposteriorní (AP) rozměr laterálni sk'upiny břišních svalů v porovnání se
supinačnípolohou s trojÍlexídolních končetin (4M pozice) vŽdy v nekorigované a poté
korigované verzi. Výzkumný soubor tr'ořilo 30 zdraqých, akivně sportujícíchjedinců (l7 žen
a l3 muŽů) s průměrným věkem 24 let. z nichž polovina se věnuje aktivně lezeckým sportům
a aktivitám a druhá polovina sportuje bez visoviho zatížcni.C]ilem bylo zjistit vliv polohy (vis
X 4M pozice) a korekce na AP rozměr břiŠníchsvalů a posoudit, zda se tento vliv lišíu lezců
a jinak sportuiících'
Z výsledků vyplývá. Že souhrnný AP roznrěr břišních svalů ve visu se krrrekcí postavení
ramenních pletenců a hrudníku kaudálním směrem signifikantně zvýšil. K této odezvě došlo
jak u lezců, tak i u nelezců. oproti tomtt soulrrnný AP rozměr břišníchsvalů ve 4M pozici se
korekcí nezměni| u lezců ani u nelezců. Trendy zvýšeníAP rozměrů iednotli',ných vrstev
břišních svalů přitom ukazují, že největŠípodíl na zr1,šeníAP rozmčrůcelé tloušťkybřiŠní
stěny ve visu vlivem korekce měl m. obliquus abdominis internus.
Kapitola Výsledky je bohužel velmi nepřehledná a je velmi ohtížnó z ní pclchopit co
bylo v rámci jednotlirných hypotéz testováno. S určiým úsilímje však nrožnó v kapitole údaje
najít. Příznačnorr chybou je chyhění kapitoly Cil práce.
Je také na škodu' Že se diplomantka v kapitole diskuse málo zarnýšlínad výstupern
vlastní praktickó části a jeho r,yužitímv praxi a své domněnky spíšeopírá o teoretickou část
práce' Jednotlivé výsledky však s literaturou porovnává.
Posouzení technického provedení a úpravy textu:

Po formální stránce .ie práce dostateČně přehledná, členěná do jednotlirrych kapitol.
Poměr teoretické a praktické části vykazuje lehkclu hypertrofii teorie. Velikost zkcrumaného

souboru je pro pilotní studii odpovídajicí.Metodika qfzkurnu a statistické metody jsou
adekvítní.opakuje se qýčet hypďéz a je horší přehlednost vystedků.

Celkově diplomantka prokázala schopnost nalézt a nastudovat dostupné údaje z
literahrry, pomocí vybrané metodiky odpovědět na stanovené ýzkumné otázky a data
inteqpretovat. Při realizaci praktické části prokrízala dobré organizďď schopnosti, které
usnadňovaly měřen{ a snižovaly časovou zátěř spolupracujícího sonografisty. Práce dle mého
soudu splňuje kritéria stanovené pro bakalářskou práci a proto doporučuji přijetí práce
k obhajobě

Dotazy na diplomanta:
Co vyplývá ze zjištěnípraktické části práce pro ffzioterapeutickou praxi?
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