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 Oponovaná práce se v rozsahu 52 stran textu a jedné strany příloh zabývá 
tensimyografií, respektive využitím této relativně nové metody za účelem diagnostiky 
svalových dysbalancí u sportovních gymnastek. Do procesu sportovní přípravy vstupuje ve 
stále se zvětšující míře přístrojová technika a je dobře zavčasu tento trend podchytit a 
informovat jak odbornou, tak širokou sportovní veřejnost o možnostech, které to přináší. 
Současně je nutné odlišit u jednotlivých typů zařízení komerční a výzkumně vědeckou 
využitelnost, což se projevuje i v přístupu k hodnocení relevance získaných dat, respektive 
výstupních protokolů. Z tohoto pohledu je zvolené téma posuzované práce aktuální a 
perspektivně přínosné. Způsob prezentace této metody je však velmi povrchní. Zařízení je 
zjednodušeně popisováno jako „geniální přístroj“, který nám v krátkém čase neinvazivní 
metodou zřetelně vymezí které z testovaných svalů jsou zkrácené a které ochablé. Tato 
problematika je však složitější a doporučuji studentce, aby se v případě pokračování v tomto 
tématu v rámci diplomové práce dostala více pod povrch jevu a především v souvislostech.  

 Teoretická východiska práce jsou velmi úsporná, ale na bakalářskou práci postačující. 
Z metodologického hlediska považuji za chybné, že stanovení a vyhodnocení hypotéz je 
společně až v závěru práce, hypotézy by měly být stanoveny na začátku výzkumného 
projektu. Za slabou považuji také kapitolu „Metodika“, kdy je operováno s parametry jako 
„doba zachování“, nebo „maximální přemístění“, bez jejich vysvětlení. Grafické výstupy, 
které v barevném kódu označují výsledky diagnostiky příslušných svalů, jsou přesvědčivé, ale 
s vágní argumentací v rámci měřených parametrů bez vysvětlení vůči jakému průměru, či 
normě jsou hodnoty porovnávány. K uvedeným grafům ve výsledcích není v textu žádné 
odvolání.  

 Po formální stránce lze práci vyčíst překlepy a v několika případech formulační 
nedůslednost. Svým rozsahem, počtem citací a ostatními náležitostmi práce požadavky 
na bakalářskou práci splňuje. Výše zmíněné výhrady se vztahují v převážné většině 
k jednotlivostem, které v práci postrádám a které bude možné doplnit a vysvětlit v rámci 
obhajoby. Proto práci doporučuji k obhajobě.       

 

Otázky k obhajobě: 

1) Měřené svaly patří mezi vícehlavé, vztahují se výsledky diagnostiky k jednotlivým 
hlavám, nebo je sval vnímán jako funkční jednotka? 



2) Na základě jakých argumentů jste dospěla k závěru, že u většiny probandek je biceps 
na dominantní paži zkrácený a na druhé ochablý? Nemůže se jednat o různou míru 
zkrácenosti či ochablosti, vůči jakým hodnotám to porovnáváte, co je „normál“? Ve 
výsledcích uvádíte např. „levý i pravý sval je výrazně rychlejší než průměr“, od čeho 
odvozujete průměrnou hodnotu? 

3) Ve výsledcích uvádíte hodnoty naměřených parametrů na dominantní a nedominantní 
končetině. Popište způsob, jakým jste určovala dominantní končetinu u probandek. 

4) Vysvětlete význam parametrů „doba zachování“ a „maximální přemístění“ se kterými 
ve výsledcích pracujete. 

5) Vysvětlete rozdíl mezi aktivačním cvičením a posilovacím cvičením, která uvádíte 
jako možná terapeutická doporučení na základě provedené diagnostiky. 

 

 

V Praze dne 17.4.2018                        Oponent práce: PhDr. Jaroslav Krištofič  


