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Připomínky:
V teoretické části je přehledně a v potřebném rozsahu zpracována problematika těhotenství. V části
věnované masážím zmiňuje autorka různé typy manuálních masáží, blíže popisuje sportovní masáž.
V této části by měly být informace podrobnější. Formulace autorky, že se ve své práci zabývá sportovní
masáží je poněkud zavádějící. Mimo jiné i proto, že probandky jsou těhotné ženy ve druhém trimestru,
informace o míře jejich sportovní aktivity je nekonkrétní, tedy hovořit o „sportovní“ masáži je diskutabilní.
Kuriozitou je použití zdroje z roku 1915 (str.. 26).
Praktická část: Pro potvrzení či zamítnutí hypotézy je vhodné použít adekvátní statistickou metodu.
Tvrzení v diskuzi, že část hypotézy se potvrdila pouze částečně (hypotéza se výzkumem potvrzuje nebo
ne jako taková, resp. jako „celek“) není v souladu s tvrzením v závěru práce, kde je konstatováno, že
všechny hypotézy se potvrdily.
Hodnocení: Autorka bakalářské práce se věnuje stále aktuální problematice změn zdravotního stavu
v těhotenství a možnosti jejich pozitivního ovlivnění masáží. Práce takto zaměřená je přínosná, byť
v této podobě a rozsahu je spíše určitou sondou do problematiky a neumožňuje zobecnění výsledků.

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji
k obhajobě.
Navržená klasifikace: dle průběhu obhajoby
Otázky k obhajobě:
Jak pojímáte rozdíl mezi klasickou a sportovní masáží?
Zvolila jste masáže v intervalu 14 dní, co Vás vedlo k volbě této délky intervalu?
Prostředí (místo) pro provádění masáží bylo pro všechny probandky stejné?
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