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Mgr. Irena Novotná

Cílem práce je zjistit zda se atypické postavení acromioclaviculárního kloubu vyskytuje bilaterálně ve 

statisticky významné míře u hráčů ledního hokeje v porovnání se skupinou jedinců nehrající lední hokej 

profesionálně a pokusit se objasnit příčiny podílející se na vzniku tohoto postavení.

Bc. Veronika BARTOŠOVÁ

90

5, 2 grafy

70 (49),z toho 42 internetových zdrojů (40)

Atypické postaveni acromioclavikulárního kloubu u hráčů ledního hokeje a hledání možných příčin 

stupeň hodnocení

Mgr Irena Novotná

Předložená diplomová práce má 90 stran textu včetně použité literatury. Po formální stránce je práce velmi 

kvalitní, je psána dobrou češtinou a celkově se dobře čte. Citace odpovídají platným normám a principům. 

Práce je logicky členěna do následujících kapitol: úvod, teoretická východiska práce, kde autorka popisuje 

lední hokej jako vysoce kontaktní sport, dále pak pravidla ledního hokeje. Anatomii pletence ramenního, 

úrazy v ledním hokeji, charakteristické změny postury u hráčů ledního hokeje a změněné postavení AC 

skloubení u hráčů ledního hokeje. V kapitole  3 Metodologie jsou uvedeny vědecké otázky, hypotéza a cíle 

práce. Vlastní šetření je uvedeno v kapitole Metodika práce. Z kapitoly Výsledky ,Diskuze a Závěr  

jednoznačně vyplývají výsledky práce. Velmé zajímavé je i doplnění o řízený rozhovor se specialistou z 

ortopedie doc. MUDr. Vojtěchem Havlasem, Ph.D. Otázky: 1. Práce na téma "Atypické postaveni 

acromioclavikulárního kloubu u hráčů ledního hokeje" je velmi zajímavé, uveďte, co bylo důvodem výběru. 

2. V práci uvádíte kapitolu Doporučení pro praxi, kde popisujete jak analytická cvičení tak cvičení na 

neurofyziologickém podkladě s cílem maximálního zpevnění středu těla. Uveďte konkrétní cvičení. 3. 

Navrhněte úpravu chráničů v oblasti ramen, kde je zapotřebí ponechat dostatek volnosti pro vlastní hru s 

hokejkou.
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