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* teoretické znalosti x
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práce s literaturou včetně citací x
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Datum: 9.9. 2018 Mgr. Petra Reckziegelová

stupeň hodnocení

Diplomová práce splňuje všechny normy. Studentka vybrané téma zpracovala přehleně a splnila zadané 

cíle. Kapitoly shrnující  teoretická východiska jsou popsané výstižně. Druhý z cílů, vytvořit intervenční 

program se zaměřením na zlepšení stabilizačních funkcí páteře, studentka splnila velmi dobře. Díky velkému 

množství výsledků z hodnotících testů zároveň objektivizovala efektivitu takového programu, což považuji za 

přínosné. Avšak výsledky, které měly objasnit vliv stabilizační funkce páteře na přesnost a rychlost střely na 

bránu nejsou zcela přesvědčivé. V diskuzi postrádám alespoň zamyšlení nad limity práce, jelikož faktorů 

ovlivňujících rychlost a přesnost střely může být celá řada. Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji známku velmi dobře.Otázky: 1) Popište princip běhu Fartlek. 2) Na str. 63 popisujete cvik "Ve 

dvojici: přetlačování ve stoji" Jako těžší variantu navrhujete stoj na 1 DK. Specifikujte, jestli se jedná o 

ipsilaterální nebo kontralaterální DK.

velmi dobře

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Petra Reckziegelová

Objasnění vlivu cvičení zaměřeného na zlepšení stabilizační funkce páteře na přesnost a rychlost střelby na 

bránu. Zlepšení stabilizační funkce páteře po intervenčním programu.

Bc. Jitka Filová

50 tabulek, 27 obrázků, 4 přílohy

81, z toho 49 cizojazyčných

Vliv funkce hlubokého stabilizačního systému páteře na přesnost a rychlost střelby u hráčů pozemního 

hokeje

96


