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1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

Formálně má práce všechny náležitosti.

Texty je až na překlepy (str.25, 29, 30, 39, 62, 65, 72, 75, 84, 90, 99, 105, 113, 122, 123, 125) dobře čitelný, u grafů  

(např: str.103) postrádám pro pochopení popis os, u tabulek (str.62, 83, 90, 101) jsou užity zkratky, které nejsou 

uvedeny v seznamu zkratek (AO, MT, FT, bilat. str. 62, 83, 90, 101). Oceňuji vlastní fotografie cvičebního programu.

 v teoretické části postrádám jasné vysvětlení pojmů HSSP a "core" nebo-li jádra, není jasně pochopitelné, zda 

studentska core a HSSP považuje za to samé, teorie je jinak kvalitně zpracována s ohledem na přední instabilitu 

ramenního kloubu a sportovní zaměření - ragby. 

V textu se objevují pravopisné chyby (str. 50, 124),  chyby v interpunkci (str. 34, 116) a drobné překlepy viz výše. 

téma je pro účely diplomové práce dostatečně zpracováno, v teoretické části postrádám 

vysvětlení pojmů HSSP a "core" nebo-li jádra. 

studentka úzce spolupracovala s vedoucí diplomové práce, zvážila možné limity experimentální 

části práce, provedla výběr probandů a jejich testování, vlastní měření a analýzu získaných dat

stupeň hodnocení

Zvolená metodika je adekvátní účelům diplomové práce. Pro statistickou průkaznost výsledků práce mělo být zvoleno 

více probandů. Diskutabilní je využití testu hodu v případě instability ramenního kloubu, dále objektivnost hodnocení 

dvou terapeutů - otázkou je zda další využití - například fotografického záznamu probanda před a po cvičebním 

programu- by lépe neobjektivizovala vztah posturálního zlepšení probandů a instability pletence ramenního. Dále chybí 

antropometrická data probandů - může mít výška postavy vliv na dálku hodu medicimbalem?

Studentka čerpá především ze zahraniční literatury, v textu je nejednotné užití citací stojících ve větě nebo až za větou 

(str.13, 30, 37). Nejednotně je uvedeno v citaci et al., obvykle ho používáme při třech a více autorů, dva autory v 

citaci vždy rozepisujeme (str.41, 42, 43). 

Cíle práce byly naplněny, avšak výsledky nejsou statisticky průkazné pro limity, které jsou dobře v práci uvedeny - z 

důvodu malého vzorku probandů. Statisticky prokázat vliv core tréninku na přední instabilitu ramenního kloubu se 

nezdařilo. Bylo testování tak přesné, že je směrodatná odchylka uváděna na tolik desetinných míst? 

pro objektivizaci získaných dat bylo využito hodnocení HSSP 2 fyzioterapeuty, postrádám další 

objektivizační metody (např: fotografický záznam)

POSUDEK OPONENTA MAGISTERSKÉ  PRÁCE

Mgr. Lenka Satrapová PhD.

Bc. Anna Kieslingová

Vliv core-tréninku na přední nestabilitu ramenního kloubu u extraligových hráčů rugby

Diplomová práce Bc.A.Kieslingové se zabývá využitím core-treninku u ragbystů. Konkrétně je cílem ověřit účinnost core-

treninkového cvičebního programu na přední instabilitu ramenního kloubu, zhodnotit explozivní sílu horních končetin a 

provedení testu HSSP dle Koláře "medvěd".
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celkem 78, z toho 65 cizojazyčných, 13 českých

5 přílohy, 50 tabulek, 21 obrázků, 7 grafů



4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Vysvětlete zda pojem HSSP a "core" znamné to samé? Popřípadě v čem se liší? Čím dochází k instabilitě ramenního 

kloubu u ragbystů? Může hod medicimbalem ve snaze předvést v testování nejlepší výkon způsobit poškození 

ramenního kloubu? Bylo testování tak přesné, že je směrodatná odchylka uváděna na tolik desetinných míst?  Může 

výška postavy mít vliv na dálku hodu medicimbalem?

Práce je pojata jako experimentální studie a pro statistickou průkaznost by zasloužila účasti více probandů. Poskytuje 

výsledky, jež mohou být používány v klinické praxi ve fyzioterapii u sportovců, může také sloužit jako podklad pro 

další hlubší výzkumné záměry.



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň
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