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Předložená práce má 73 stran, z toho 4 strany příloh. Obsahuje  13 tabulek, 2 grafy, 2 
obrázky, v seznamu je uvedeno 76 korektně citovaných položek literatury. Chybí vícekrát citovaný 
Pavelka 2003, Khan, 2002, dvě různé položky v seznamu literatury, při citaci textu nebyli tituly 
rozlišeny, Levitová, Daďová, 2008, citována jen Levitová, internetový odkaz s. 43 neuveden v 
seznamu literatury.

Řešené téma je odborně velice zajímavé, průkopnické. Řešený problém je přiměřeně 
diplomové práci úzký, způsob řešení zvolen vhodně. Diplomantka využila pro ověření efektu 
pohybové intervence více metod: vedle komplexního kineziologického rozboru, měření rozsahu 
pohybů ve vybraných kloubech, expanze hrudníku a měření distancí na páteři, stanovení Bath 
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index skóre, metody rozhovoru.

Teoretická část je odpovídajícího rozsahu, možná zbytečně strukturována do velmi krátkých 
podkapitol. Je vztažena k řešenému problému, autorka neodbíhá, referuje věcně, vybírá podstatná 
fakta, hojně cituje. Text je psán odborným jazykem jak v části věnované ankylozující spondylitidě 
(AS), tak plavání. Jistější se jeví diplomantka v části věnované AS, ale oceňuji např. popis plavecké 
techniky, který je proveden s využitím citované literatury originálně. Výstižně je popsáno vše 
podstatné pro potřeby práce a nejde o výpisky z odborné literatury, tak jak často bývá ve 
studentských pracích zvykem. K této části bych vytkla jen drobnosti: užití slova sport ve smyslu 
pohybová aktivita, výcvik ve smyslu výuka, nevysvětlení zkratek SI, RNA, odborný slang: plavání 
znakem, podvodní kolo, fyzická kondice, sounož. V této souvislosti v dalším textu nevhodný termín 
plavání naznak, plavecká hodina ve smyslu lekce.

Kapitola cíl, úkoly, výzkumné otázky je stručná, ale účelně a přesně naformulovaná. Stejně 
tak i kapitola 5 Metody a popis výzkumného plánu. Chybí jen údaje o délce plaveckých lekcí v 
zařízení flum a v běžném bazénu. Zajímavý by byl i popis běžného bazénu (25 m?). Od této 
informace se odvíjí i možné vnímání rozdílností "plavání na místě" a "plavání z místa".

Ve výsledkové části v dotaci 9 stran jsou podány informace v textu, tabulkách a grafech, je 
uveden souhrn výsledků. Diskuse (6 stran) je obsáhlá a cenná. Skutečně konfrontuje vlastní 
výsledky s nálezy z výzkumných studií zahraničních i domácích. Prohloubeně komentuje výsledky 
obou sledovaných probandů. Obohacením by dále bylo více informací o plaveckém obsahu, o 
naznačené plavecké kultivaci a "radostné" akceptaci plaveckého programu.

Závěry jsou formulovány přiměřeně výsledkům. 
Práci považuji celkově za velmi přínosnou, zpracovanou pečlivě a na vysoké odborné 

úrovni. Plně tedy vyhovuje jako výstup magisterského studia. Doporučuji ji k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
1. Vysvětlete formulaci na s. 26:  "Při pohybu ve vodě je nutné překonávat její odpor, který vodní 

prostředí klade pohybujícím se končetinám,...". 
2. Osvětlete, jak fyzikální vlastnosti vody, poloha těla a poloha hlavy nad a pod hladinou (výdech 

do vody) ovlivňují dýchání.
3. Vysvětlete pojem - technika základní (vytrvalostní) s. 29 a jak je to s energetickou náročností 

znaku (s. 31) ve srovnání s kraulovou technikou?
4. Které výsledky byly pro vás skutečným překvapením?
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