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* teoretické znalosti x
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stupeň splnění cíle práce x

samostatnost diplomanta při zpracování tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x
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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Cílem této práce je zjištění výskytu přední instability ramenního kloubu u extraligových hráčů rugby a následně  

ověření účinnosti  “core-tréninkového” cvičebního programu na přední instabilitu ramenního kloubu u těchto hráčů, 

explozivní sílu horních končetin a provedení testu HSSP dle Koláře “medvěd”. 
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Vliv core-tréninku na přední nestabilitu ramenního kloubu u extraligových hráčů rugby

21 obrázků, 7 grafů, 50 tabulek a 5 příloh

kladně hodnotím spolupráci se sportovním oddílem v rámci praktické části výzkumu 

plně odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP

kladně hodnotím velmi vysoký počet zahraničních zdrojů;  teoretická část práce je pečlivě zpracována a vhodně 

propojuje sportovní zaměření se zdravotní problematikou přední instability ramenního kloubu; 

diskuse práce je vhodně členěna a postavena do kontextu s ostatními autory, a to i přes neotřelost 

zpracovávaného tématu a využití ne zcela typické ho posilování pro rugby    

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

Zajímavé téma, které by bylo vhodné dále rozpracovat. Zejména rozšířit skupinu probandů a informovat 

sportovní i trenérskou veřejnost o možnostech rekondičního programu v rámci přípravy. 

1) Myslíte si, že by mohl Vámi sestavený program fungovat i pro jiné klouby postižené instabilitou? Např. kolenní či 

hlezenní kloub, který je u hráčů rugby také velmi často poraněn? Nebo by bylo třeba program cíleně upravit? 

Připadně vysvětlete jak.

2) Myslíte si, že posilovací cvičení, tak jak jsou v přípravě hráčů rugby obvykle prováděna, mají vliv na instabilitu 

ramenního kloubu?

kladně hodnotním názornou fotodokumentaci cvičebního programu; v práci se vyskytují překlepy (str.25, 29, 30, 

39, 62, 65, 72, 75, 84, 90, 99, 105, 113, 122, 123, 125); některé zkratky nejsou uvedeny v seznamu zkratek    

použité metody jsou adekvátní pro účely DP

práce je psána čtivou formou bez zásadních gramatických chyb; drobné překlepy viz výše 
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