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Porovnání timingu vybraných svalů pletence ramenního při plaveckém

způsobu prsa ve vodě a na suchu

Tabulka 5, 9obrázků
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Cílem diplomové práce je zjistit míru aktivity a načasování vybraných svalů pletence ramenního během plaveckého záběru při plavání v bazénu s protiproudem 

a při cvičení s gumovým expandérem na suchu a porovnat tyto naměřená data mezi sebou.

73 stran včetně použité literatury

67 (35)

Literární rešerše byla zpracována v dostatečném rozsahu a byla tak adekvátním podkladem pro 

vypracování kapitoly "Výsledky a Diskuze" a také pro zhodnocení stanovených cílů práce.

Jde o případovou studii. 

stupeň hodnocení

● Teoretické podklady odpovídají zvolené problematice v oboru fyzioterapie

4. Využitelnost výsledků práce u vrcholového plavce

Předložená diplomová práce má 73 stran textu. Po formální stránce je práce kvalitní, je psána dobrou češtinou a celkově se dobře čte. Citace odpovídají 

platným normám a principům. 

Práce je logicky členěna do následujících kapitol: Úvod. Plavání. Anatomie ramenního pletence. Kineziologie ramenního pletence. Nejčastější plavecká zranění z 

přetížení. Elektromyografie. Hydromechanika. Cíle práce, úkoly práce, řešené otázky, hypotézy. Metodika práce. Výsledky. Diskuze. Závěr.           

Připomínky k práci: 1)  Cílem  diplomové práce, jak uvedeno výše, je:" Zjistit míru aktivity a načasování vybraných svalů pletence ramenního během 

plaveckého záběru při plavání v bazénu s protiproudem a při cvičení s gumovým expandérem na suchu a porovnat tyto naměřená data mezi sebou." Využití 

expandéru na suchu by bylo vhodné doplnit i do názvu Vaší diplomové práce. 2) Vzhledem k předloženému cíli zdůvodněte zařazení kapitoly 5. Nejčastější 

plavecká zranění. 3) Vzhledem k vysoké úrovni magisterského studia a úrovni  předložené magisterské práce ubírá na její kvalitě zařazení jen jednoho 

probanda a jeho jednoho měření.                                                                                                                                                                                

.............................................Otázka k obhajobě: Na straně 64 diskutujete odlišnost plavání v protiproudovém bazénu od plavání v klasickém bazénu. 

Doplňte význam Vašeho výzkumu aktivity vybraných svalů pletence ramenního při plavání v protiproudovém bazénu a na suchu s expandérem.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

velmi dobře

podpis

● Práce je přehledná.

Ke stylistické a formální úrovni práce oponent nemá výrazné výhrady.




