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Komparace svalové aktivity pomocí amplitudové analýzy
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pletence ramenního a aktivaci hlubokého stabilizačního
systému páteře.
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Hodnocení
Zpracovaná diplomová práce řeší velmi aktuální problematiku a může přispět ke zlepšení
tréninkových a terapeutických intervencí nejen v ragby, ale i jiných kontaktních sportovních
hrách. Rozsahem, formální úpravou, citační nornou a zvolenými metodikami splňuje
požadavky kladené na tento druh závěrečné práce. Uchazečka prokázala schopnost
samostatně provést výzkum a písemně jej zpracovat.
V teoretické části je v práci provedena kompilace relevantní literatury, kde je velmi vhodně
pracováno zejména se zahraniční literaturou včetně odborných článků. Metodika práce je
promyšlená, a zahrnuje podrobný popis provedených měření, provedené intervence i
interpretace naměřených dat, provedený výzkum je dle popisu opakovatelný. Uchazečka jsi
vybrala jako stěžejní detekční metodu elektromyografii (EMG), kterou intra-individuálně
interpretuje pomocí normalizované EMG amplitudy, tato interpretace je zvládnuta včetně
vyvození obecnějších závěrů z měření EMG. Většina metodických nejasností je v práci
vyřešena odkazem na předchozí literaturu, což je pro DP přípustné. Výsledky práce jsou
částečně aplikovatelné do praxe.
Otázka k obhajobě:
1- Můžete lépe specifikovat, jak využít v trenérské praxi informaci, že není významný
rozdíl ve svalové aktivitě mezi skládkou do pytle a do hráče?
2- Vámi zvolenou intervenci hodnotíte jako účinnou u jednoho svalu (m. trapezius dolní
část), můžete navrhnout změny v intervenci, které by zvýšili její účinnost na více
svalových skupin?
Na základě uvedeného je práce doporučena k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň:

Velmi Dobře

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a

Vedoucí diplomové práce:
Jméno, tituly:

PhDr. Petr Šťastný PhD.

V Praze dne: 1. 9. 2016

Podpis:

