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Cílem diplomové práce je v teoretické části sumarizovat možné problémy v oblasti pletence ramenního u
sportovců, možnosti a metody ovlivnění těchto problémů. V experimentální části pomocí komplexního vyšetření
ramenního pletence dominantní horní končetiny hráček basketbalu zjistit, jaké jsou nejčastější problémy v této
oblasti u basketbalistek.
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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Ojedinělým nápadem je využít komplexně metodiku dle Mojžíšové k testování. Bylo by však vhodné toto zmínit v
úvodních kapitolách práce, jinak se kapitola o této metodě v teoretické části práce jeví jako bezdůvodná
otázky:1. v teoretické i experimentální části často zmiňujete "centraci" ramenního kloubu. Definujte, prosím, tento
termín.2. Z grafu 4 vyplývá, že u téměř všech probandů byla diagnostikována blokáda 5.žebra, máte pro to
vysvětlení z funkčního hlediska?
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