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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

samostatnost diplomanta při zpracování 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

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná

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

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

Cílem této diplomové práce je potvrdit přítomnost glenohumerálního deficitu vnitřní rotace u plážových volejbalistek 
a zjistit, zda má vliv na rozvoj funkčních změn ramenního kloubu na dominantní HK.

38
81 (z toho 42 cizojazyčných)

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

PhDr. Lenka Satrapová, Ph.D.

Bc. Terezie Kamešová

Vliv rozsahů rotací ramenního kloubu u volejbalistek na rozvoj funkčních změn

6 obrázků, 2 tabulky, 2 grafy, 9 příloh

kladně hodnotím práci v terénu a vysoký počet testovaných probandů

plně odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP; relativně nižší rozsah textu práce, který je ale vyvážen 
vysokým počtem testovaných probandů

kladně hodnotím vyšší počet použitých literárních zdrojů s nadpolovičním poměrem cizojazyčných, citační norma je 
správně uvedena jak v textu tak v seznamu literatury 

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

1) Vysvětlete prosím rozdíl mezi fyziologickým a patologickým GIRD, které v práci zmiňujete.
2) Jak byste na základě výsledků Vaší práce vedla fyzioterapeutickou intervenci u volejbalistek s GIRD? 
Případně doporučila byste nějaké změny v tréninku v rámci prevence?

 teoretická část vhodnou formou propojuje zkoumanou oblast sportu a fyzioterapie; zajímavá je zejména kapitola o 
biomechanice ramenního kloubu u volejbalistů a kompletní popis problematiky GIRD; testovací baterie je snadno 

proveditelná i ve sportovním prostředí  

práce je psána čtivou formou bez gramatických chyb



7. Navržený klasifikační stupeň

16.1.2018

výborně - dle obhajoby

PhDr. Lenka Satrapová, Ph.D.




