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Cílem této diplomové práce je zjistit, zda dojde ke zlepšení svalové síly, koordinace a rychlosti u dětí v mladším školním věku, které navštěvují
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6. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:
Předložená práce je precizně zpracovaná. Pozitivně hodnotím schopnost diplomantky zorganizovat výzkum v terénu a výsledky statisticky
zpracovat. Práce potvrzuje hypotézy, které mohou být základem pro preventivní programy i doplnění tréninkových postupů u žákovských
kategoriích nejen lezců.
Existuje možnost zjednodušení použitého vyšetření pro efektivní využití v praxi, popř. vidíte možnost pro takový screening instruovat trenéry?
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