
PosUDEK oPoNENTA NA DIPLoMoVoU PRÁCI

Autor práce: Bc. Marek obešlo

|méno vedoucího práce: Mgr' Petr Bitnar

Název práce: Femoroacetabulární impingement u stolních tenistů

Rok obhajoby: 2015

Oponent diplomové práce: Mgr' |an Tolar

Tématem experimentální diplomové práce je posouzení vlivu sportovní zátěŽe

na stav kyčelních kloubů u mladých stolních tenistů a určit u nich výskyt
femoroacetabulárního impingementu (FAI) a jeho klinický význam' Práce
obsahuje 42 stran vlastního textu, pět stran se seznamem literatury a čtyři strany
příloh' Autor citoval 57 literárních zdrojů, z toho 45 cizojazyčných.

PřestoŽe s e femoroacetabulárním impingementem zabýv a|o j iž mnoho autorů,

téma práce je vzhledem k relativně krátkému stáří této diagnózy a

přetrvávajícím nejasnostem stran nejen její etiologie velmi aktuální a vhodné'
Název práce je ýstiŽný a odpovídá jejímu obsahu'

V teoretickém úvodu o rozsahu 22 stran se autor věnuje kyčelnímu kloubu, a sice
jeho anatomii, cévnímu zásobení, ontogenetickému v1ivoji a lokálním a
regionálním anatomickým parametrům. Dále popisuje femoroacetabulární
impingement, jeho dvě formy cam a pincer, prevalenci,lokalizaci a mechaniSmus
poškození, diagnostiku a terapii. Tato část práce zahrnuje relevantní informace,
které se týkají zkoumané problematiky a jsou získány z dostatečného množství
recentních zdrojů, a je tedy adekvátní rozsahem i obsahem'

V experimentáIní části autor porovnává stav kyčelních kloubů u vzájemně se

věkem a počtem let tréninku lišících dvou skupin stolních tenistů.

CíIe i hypotézy jsou stanoveny jasně a srozumitelně' Hypotézy vyp|ývají
z teoretického úvodu a autor s nimi v následujících kapitolách obstojně pracuje.

K metodice nemám větších výhrad, počet probandů je pro účely diplomové práce

dostačující, probandi jsou rozděleni do svou skupin, které jsou homogenní,
pouze věkový rozptyl jednotlivých skupin by mohl být menší. Kladem této práce
je objektivizace přítomnosti cam |éze ultrazvukovým vyšetřením prováděným
zkušeným odborníkem v problematice FAI, je však jen řečeno, zda camléze
přítomna je nebo není a je škoda, že není stanoven rozsah léze, například
zjištěním alfa úhlu nebo anterior offset distance. Chápu ale,žeby to vyžadovalo
radiační zátěž'Jinak je množství zkoumaných parametrů a provedených testů
dostačující. 0ceňuji také přítomnost testu hIubokého dřepu jako alespoň jednoho

zástupce z vyšetřování posturální stabilizace'

Výsledky jsou přehledně prezentovány v textu a grafech v rozdělení podle
jednotIivých hypotéz'



V diskusi autor srovnává výsledky se zahraniční literaturou a prokazuje
porozumění zkoumané problematiky i schopnost vědeckého myšlení a předkládá
vlastní názory.

V závéru se vrací khypotézám a uvádí, které bypotézy byly a které nebyly
potvrzeny. Trochu mi zde však chybí shrnutí zjištěného ' Ze závéru zcela
nevypl1ývá, zda došlo k naplnění cílů práce a čtenář si toto musí domýšlet
zhypotéz azávér je tak až příliš stručný'

Z formá|ního hlediska práce splňuje pozaaa\rt<y kladené na diplomovou práci
včetně grafického zpracování, členění a logická posloupnost textu, citací, využití
recentních a relevantních zdrojů. Také čtivost práce je obstojná.

Závér: Práce má slušnou úroveň' Je napsána srozumitelně a čtivě. Autor prokázal
schopnost samostatné vědecké práce a porozumění dané problematice'
Předloženou práci doporučuji k obhajobě'

Doplňující otázky:
']'' Co si na základě Vaší práce a toho, co jste o této problematice zjistil,

myslíte o citlivosti anterior impingement testu?
2. |aký spatřujete význam této práce pro Vaši klinickou praxi?
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