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Diplomová práce Ondřeje Fíny se zabývá specifickými svalovými syndromy u vytipovaného 

basketbalového družstva v České republice. Cílem práce bylo zmapovat svalové dysbalance u hráčů 

basketbalového družstva a následně se pokusit působením protahovacích a posilovacích cvičení tyto 

svalové nesouhry odstranit. 

Ač si to mnozí neuvědomujeme, s problematikou svalových dysbalancí se v různé formě 

potýká prakticky každý z nás. Co lze však u nesportujících lidí považovat za neomezující a tedy 

možná i nepodstatné, to může být pro aktivní sportovce, pro něhož je bezchybně fungující 

pohybový aparát téměř nezbytnou podmínkou, nenápadným začátkem budoucích komplikací, které 

při zanedbání mohou později ztížit či úplně znemožnit provádění pohybové aktivity. U vrcholových 

sportovců pak tato nedůslednost při péči o vlastní pohybový aparát může znamenat větší náchylnost 

ke zranění, s tím související pokles výkonnosti a vše může vrcholit předčasným ukončením 

sportovní kariéry.

Již podrobně a logicky zpracovaná teoretická východiska práce nás přesvědčují o tom, že 

téma autor nezvolila náhodně, a že je s problematikou svalových dysbalancí velmi dobře 

obeznámen. Jako hlavní metoda výzkumu byly pro skupinu 12 hráčů použity základní testy pro 

vyšetřování hybnosti podle Jandy, které jsou v práci pečlivě popsány a doplněny obrázky. Následně 

byly jednotlivým hráčům doporučeny konkrétní protahovací a posilovací cviky – opět nás s nimi 

autor pomocí popisků a obrázků seznamuje. V závěru práce však jakoby autor trochu ztrácel dech. 

Výsledková část končí velmi stručným konstatováním, že po aplikaci doporučených cvičení u hráčů 

nebyly zjištěny žádné svalové dysbalance, což zní až příliš idealisticky (i když nijak 

nezpochybňujeme, že je to může být pravda), a následně úplně chybí jakékoliv zobecnění, závěry či 

doporučení. Jistě by však bylo možno např. vypíchnout nejčastější svalové dysbalance basketbalistů 

a navrhnout pro ně baterii doporučených cvičení. 

Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou jak po odborné, tak formální stránce a 

doporučuji ji k obhajobě.  Případné otázky na autora jistě vyplynou z diskuse při vlastní obhajobě.
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