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Předložená diplomová práce na téma „Vliv PNF na změnu pohybového 

stereotypu abdukce v ramenním kloubu“ je zpracována za použití 53 citovaný 

pramenů na 72 stranách textu a 17 stranami příloh.  

 

Práce je systematicky, v souladu s požadavky na diplomové práce, členěna do 9 

kapitol. Autorka si klade za cíl vyhodnotit prostřednictvím povrchové 

elektromyografie změnu nástupu timingu u vybraných svalů pletence ramenního 

před a po provedení PNF techniky u 7 zdravých probandů. Sleduje změnu 

zapojení m. deltoideus medius, m.trapezius pars superior, medius et inferior, m. 

pectoralis major a m.sternocleidomastoideus před a po provedení 10 opakování 

II. diagonály pro horní končetinu, v průběhu abdukce paže.  

 

V kapitole  Teoretická východiska se na 25 stranách věnuje autorka podrobně 

problematice PNF, EMG a pohybovým stereotypům. Dle mého názoru je 

technika PNF příliš podrobně rozpracována, přesné popisy provedení 

II.diagonály je vhodné spíše umístit do příloh. V podkapitole EMG se autorka 

obecně věnuje jejím základům, rozdělením a pravidlům zpracování 

elektromyografických dat. Velmi dobře je napsána kapitola Pohybové 

stereotypy, která přehledným způsobem uceluje základní pohledy na tuto 

problematiku.  

 

V praktické části se autorka věnuje metodice, vyhodnocení a zpracování 

získaných dat. Timing jednotlivých svalů u probandů zpracovává jak 

intraindividuálně, tak interindividuálně. Na 10 stranách textu velmi podrobně 

popisuje jednotlivé kroky zpracování EMG signálu s velmi výrazným grafickým 

doprovodem. Ačkoliv tento způsob zpracování metodiky není obvyklý, je tato 

kapitola velmi dobře didakticky pojata a tudíž v konceptu celé práce nepůsobí 

rušivě. Výsledky jsou nejdříve hodnoceny intraindividuálně, teprve následně 

interindividuálně se statistickým vyhodnocením. Diskuse je zpracována 

přehledně.  

 

 

 



 

K diplomové práci mám následující připomínky a dotazy:  

1. Str. 32 – zde uvádíte řadu studií zabývajících se ovlivňováním 

pohybového chování. Ačkoliv u řady z nich je prokázán repetitivní 

účinek vybraného pohybu, chybí zde číselný údaj.   

2. Str. 34 – píšete, že po tréninku probandů došlo k „výraznému zlepšení 

timingu svalů“. Co tím myslíte?  

3. Str. 38 – v kapitole Přístrojové vybavení neuvádíte notebook 

s originálním softwarem. Proto píšete v následující podkapitole, že 

software je volně přístupný ze stránek. To je pravda, ale touto demo 

verzí nelze registrovat EMG signály registrované na periferii.  

4. Str. 40 – píšete, že „měření proběhlo na půdě katedry Fyzioterapie“ – 

je určitě lepší napsat, že proběhlo v kinesiologické laboratoři.  

5. Str. 56 - v kapitole Výsledky se vyjadřujte i k hypotézám, které patří 

do diskuse.  

 

K diplomové práci mám následující dotazy: 

6. S ohledem na Vaše současné zkušenosti, máte představu kolik 

opakování je potřeba k vyvolání změny pohybového programu a jak 

dlouho může tento efekt přetrvávat? 

 

 

Výsledky, které prezentuje předložená práce, jsou přínosné pro 

fyzioterapeutickou praxi a poukazují na jednu z řady neprozkoumaných oblastí. 

Autorka prokázala, že je schopna využít praktických i teoretických dovedností a 

znalostí, a tyto aplikovat při experimentální práci. 

 

 

Závěr: 

Diplomová práce Bc.Michaeli Koderové splňuje požadavky, které jsou kladeny 

na magisterské diplomové práce, a proto doporučuji její práci komisi pro SZZK 

k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře. 

 

 

V Praze 28.4.2014 

 

 

MUDr.David Pánek,Ph.D. 

Katedra fyzioterapie UK FTVS 

 
 

 

 


