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Bakalářská práce je zpracována na 58 stranách textu, je členěna do 10 kapitol a doplněna 1 

přílohou. Cílem práce popsat zapojení svalů vybraného svalového řetězce při hodu spodním 

vzorcem (softballový nadhoz), při hod diskem a při vybraných atletických prvcích (přemístění z 

visu, trh z visu) pomocí povrchové elektromyografie. Dále na základě popisu křivky EMG ukázat 

rozdílné/podobné zapojení v jednotlivých cvičeních. 

Z teoretického hlediska je BP zpracována velmi dobře. Je třeba vyzdvihnout, že ¾ literárních rešerší 

je cizojazyčných. Práce má charakter kazuistické studie popisného charakteru. Pro popis a analýzu 



vybraných cvičení byly použity dvě metody. K vnějšímu popisu pohybu - kinematická analýza (2D) 

a k popisu činnosti (aktivity) vybraných svalů povrchová elektromyografie (EMG). Snímání bylo 

zajištěno 2 kamerami umístěnými kolmo na prováděný pohyb/ prostor. K vyhodnocení 

kinematických veličin byl použit program Dartfish. Povrchová elektromyografie (EMG) byla 

snímána pomocí přístroje MEGAWIN 6000. Pro nalepení elektrod jsme použili doporučení 

NORAXON. Vyhodnocení výsledků bylo v programu Megawin 3.1. Hodnocené bylo  – výskyt 

lokálních extrémů u jednotlivých svalů při jednotlivých cvicích a procentuální míra intenzity EMG 

potenciálu vzhledem k MVC.  

Byly stanoveny 2 hypotézy: 

I. Výskyt lokálních extrémů a maximální volní kontrakce svalů budou podobné v závěrečných 

fázích u nadhozu a hodu diskem z místa. 

II. Bude docházet k nepřetržité práci svalů v oblasti předloktí a v aktivních dynamických fázích 

u všech měřených prvků dojdeme k vysokým hodnotám. 

Byl vyšetřován níže uvedený svalový řetězec s těmito svaly (vždy na levé i pravé straně): 

m. deltoideus (pars anterior clavicularis, pars scapularis, pars acromialis),  m. biceps brachii 

(caput longum), m. triceps brachii (caput longum), m. pectoralis major (pars sternocostaalis), 

m.serratus anterior, m. obliquus externus abdominis, m. trapezius, m.latissimus dorsi, m.carpi 

radialis a m.carpi ulnaris. 

Pro přehlednost dobře zvolené spojení výsledkové části s diskuzí, kde jsou výsledky rovnou 

diskutovány. 

 Závěrem potvrzuje obě hypotézy. H1: zde se shodovalo velké množství svalů, které mezi sebou 

neměly přílišné rozdíly v maximálních hodnotách volní kontrakce. H2:potvrdilo se, že svaly 

předloktí dosahují souvislé svalové aktivity a v momentech přemístění osy a fázi vypuštění náčiní.  

Část závěr logicky ukončuje práci, v níž autor navrhuje řešení do praxe.  

Citovaná literatura obsahuje celkem 39 zdrojů, z toho 7 zahraničního charakteru.  

Práce určitě splňuje požadavky kladené na Bc práce a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě:  

 Jakými jinými způsoby můžeme hodnotit záznam el. potenciálu, který je prezentován 

graficky např. ve tvaru spojitých křivek? 

  Jaký přínos zaznamenal Váš výzkum pro praxi? 
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