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Cíl práce:
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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kladně hodnotím vysoký počet zahraničních zdrojů; teoretická část práce je velmi pečlivě zpracována;
diskuse práce by mohla být postavena více do kontextu s ostatními autory, nicméně vzhledem k neotřelosti
zpracovávaného tématu a využití zcela specifického vyšetření dle Mojžíšové je literárních zdrojů velmi málo
adekvátnost použitých metod
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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

1) Myslíte si, že hypermobilita může ovlivnit výkonnost ve vrcholovém sportu? Zejména pak u tzv. "overhead"
sportů?
2) Jak si vysvětlujete, že probandi s delší sportovní kariérou v době výzkumu, mají lepší výsledky?
3) Myslíte si, že přestavba sportovního stereotypu (např. hodu) by mohla pozitivně ovlivnit obtíže hráček?
4) Bolesti v oblasti ramenního pletence jsou často lékaři přisuzovány pouze glenohumerálnímu kloubu, práce
přináší zajímavý pohled na tuto problematiku a případná publikace výsledků by byla multioborově přínosná.
6. Doporučení práce k obhajobě:

ANO

NE

7. Navržený klasifikační stupeň

výborně

19.4.2015
Mgr. Lenka Satrapová, Ph.D.

