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Bakalářská práce je zaměřena na velmi zajímavé a nepříliš prozkoumané téma dechových funkcí u plavců s 

mozkovou obrnou. Studentka si téma vybrala na základě dlouhodobé spolupráce se sportovním klubem 

Paraplavání Praha. Z důvodu pandemie COVID nebylo snadné provést výzkum, autorka přesto získala data 

od 6 probandů, která změřila v terénu za pomoci zapůjčeného spirometru (souhlas etické komise přiložen). 

BP je napsána na 64 stranách včetně příloh. Autorka prokázala solidní schopnost práce s literaturou, 

množství zdrojů je z hlediska bakalářské práce dostatečné, obsahuje i cizojazyčné odkazy (celkem 32 

bibliografických citací plus elektronické zdroje), zdroje jsou relevantní k tématu. Stanovené cíle práce splnila, 

výsledky jsou podrobně představeny, diskuse by mohla být více provázána s poznatky dalších autorů. Z 

formálního hlediska má práce všechny náležitosti, má dobrou úpravu a je napsána odborně správným 

jazykem. Studentka svou práci konzultovala přiměřeně, pracovala velmi samostatně. Práce nevykazuje 

známky plagiátu a splňuje nároky kladené na závěrečné práce na bakalářské úrovni, a proto ji doporučuji k 

obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  Co bylo při realizaci Vaší bakalářské práce nejtěžší? Je možné na základě získaných dat 

vyvodit nějaká doporučení pro trenérskou praxi či otázky pro další výzkum?

1-2 dle obhajoby

Podpis vedoucího BP

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Alena Koroleva

Změny vitální kapacity plic u plavců s dětskou mozkovou obrnou po různých typech plaveckého tréninku

Cílem práce bylo zjistit, jak se mění vitální kapacita plic po různých typech plaveckého tréninku (technický, 

aerobní a anaerobní) u plavců s dětskou mozkovou obrnou.
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