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Předložená práce zpracovává typické téma z oblasti APA, kterou však autor nestudoval, a o to více je třeba 

si vážit toho, že se problematice věnoval. Téma je aktuální i z hlediska prevence poruch pohybového 

systému, kterými v současné době trpí velká část populace. DP je napsána na 96 stranách včetně příloh. Z 

formálního hlediska má všechny náležitosti. Autor prokázal dobrou schopnost práce s literaturou, dohledal 

zdroje k tématu relevantní a jejich množství je dostatečné (50 bibliografických citací včetně elektronických 

zdrojů, některé cizojazyčné). Je škoda, že některé zdroje opomněl zmínit v seznamu literatury. Výzkumná 

část práce je pojata jako kasuistika mladé ženy se získaným postižením zraku. Do intervenčního programu 

bylo zahrnuto jak cvičení ve fitness, tak hipoterapie. Metody ověření efektu cvičení zvolil autor správně a 

výsledky testování ukazují, že cíl práce byl splněn a stav klientky se zlepšil. Přestože se jedná o sledování 

pouze na 1 probandce, práce může být inspirativní pro cvičitele či trenéry v praxi. Student svou práci 

konzultoval, nicméně realizoval ji z velké části samostatně, i z důvodu kombinované formy studia. 

Předložená práce splňuje nároky kladené na diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě.  

Otázky k obhajobě: Co byste nyní, po provedeném šetření, udělal jinak? Jakou zkušenost Vám přinesla 

práce s probandkou? Domníváte se, že bude v kompenzačním cvičení pokračovat? 
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Posturální odchylky a jejich kompenzace u nevidomých cyklistů

Cílem práce bylo vytvořit kompenzační pohybový program pro zrakově indisponovanou klientku a ověřit jeho 

efekt na vadné držení těla a zmírnění bolestivosti vybraných svalových partií.
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