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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.
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
statistického zpracování, provedený výzkum je dle popisu opakovatelný. Uchazečka jsi
vybrala jako stěžejní detekční metodu elektromyografii (EMG), jejíž sběr a interpretace jsou
obtížné a přináší mnoho metodických nejasností. Tyto metodické nejasnosti uchazečka ve
vysoké míře řeší odkazy na předchozí literaturu a vybírá zpracování dat dle vzoru předešlých
studií včetně normalizace amplitudy EMG, což je pro DP přípustné. Částečnou slabinou
práce, je že uchazečka metodiku EMG přebírá bez širšího vysvětlení. Při statistickém
zpracování uchazečka využívá testů reliability i normality dat, což ošetřuje mnohé metodické
postupy včetně užití pokročilé srovnávací metody ANOVA. Interpretace výsledků statistiky je
v práci zvládnuta a v textu i v grafické podobě. Výsledky práce jsou částečně aplikovatelné do
praxe.
Otázka k obhajobě:
1- Proč považujete pokles procentuální normalizované amplitudy za žádoucí jev při
impaktu?
2- Jak často doporučujete zařadit vámi zvolenou intervenci do týdenního tréninkového
cyklu?
Na základě uvedeného je práce doporučena k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň:
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