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průměrná podprůměrná

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.



5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
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Datum: 17.1.2018

velmi dobře

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

Velmi stručná práce, ve které jsou ještě v teoretické části zbytečně citovány základní volejbalové 
informace, které s prací nesouvisí. Deficit vnitřní rotace v ramenním kloubu je velmi dobře popsán v 
kapitole 2.5.1, ale zkratka GIRD k němu není přímo přiřazena, a může nutí čtenáře hledat v seznamu 
zkratek (použito již v abstraktu).
Kap. 2.6 a 2.7.Vyšetření  a fyzioterapeutická intervence ramenního kloubu při diagnostice bolesti 
ramene u volejbalistů  je zbytečně obecná a není nijak specifikována k volejbalu. V terapeutické kapitole 
nejsou kromě protažení do vnitřní rotace v ramenním kloubu žádné hodnotné informace.
Kap. 5.3 mohla být pro názornost v příloze doprovozena tabulkou výsledků u jednotlivých probandek.
Výsledky výskytu GIRD u 100% probandek jsou závažným zjištěním, které lze použít v managementu 
preventivních opatření. Na druhou stranu stanovení hypotézy: "..., že GIRD způsobuje bolesti RK u 75% 
probandů" shledávám neideálním.
Je škoda, že v relevantní diskuzi již diplomantka nevyužila zahraničních pramenů.
V DP se vyskytují ojediněle překlepy.
Otázka na diplomanta:
Lze odhadnout, jaké jiné příčiny mohly být zdrojem bolesti ramenního kloubu u probandů?


