
Téma diplomové práce je aktuální, zaměřuje se na problematiku posouzení kvality držení těla
gymnastek ve věku 11 až 15 let. Vymezení svalových skupin, ve kterých se nejčastěji objevují svalové
dysbalance, je podnětem pro kompenzaci převážně zatěžovaných částí těla s cílem podpořit prevenci
možných úrazů a nedostatků v provedení techniky pohybu.  
Cílem práce bylo posoudit prostřednictvím vybraných testů kvalitu držení těla, zjistit vliv tréninkového
zatížení a doporučit soubor cvičení vedoucích k prevenci nebo odstranění odchylek od korektního držení
těla vzhledem k doporučené normě. Předložené cíle vedly k postupně splněným úkolům práce.
Odpovědi na problémy uvedené v cíli práce bylo nutno v textu hledat, nebyly zřetelně uvedeny jako
přesně vypovídající závěry.  
Teoretická východiska jsou uvedena ve velkém rozsahu. Převládá množství citací z odborných textů k
jednotlivým dílčím problémům. Obecné poznatky nejsou aplikovány pro prostředí gymnastické
sportovní přípravy, ani nejsou komentovány autorkou práce. Metoda zkoumání, postup řešení a
organizace zajištění výzkumu je zvolena v rámci možností dobře. Zpracování dat odpovídá potřebě
naplnění cíle práce. 
Použití koláčových grafů pro výsledky je sice přehledné, pro cíl práce odpovídající, ale nepodává
informaci o souvislostech mezi jednotlivými změřenými údaji. Doprovodný text u grafického
znázornění je pouze popisem zjištění skutečnosti u měřené skupiny gymnastek, chybí širší interpretace
výsledků, vysvětlení, zdůvodnění, k čemu mohou být použity a také vyjádření osobního názoru autorky. 
   
Soubor doporučovaných cvičení je uveden velmi stručně, bez komentáře. Není více zdůvodněn ani
výběr pohybového programu – jógy, ani výběr ásán. V práci se objevují prohřešky proti pravopisu a
stylistice českého jazyka. Jde o překlepy, použití některých slov, formulace a směšování časů v jednom
odstavci. Uvedené chyby ale nemění odbornou podstatu práce. 
Diplomantka prokázala dovednost zpracovat samostatně na potřebné úrovni závěrečnou práci.
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
1.	Jak je charakterizována „kvalita držení těla“, co je „korektní držení těla“ a jeho „doporučená
norma“, co znamená „formativní vliv“? (viz název a cíl práce)
2.	Jaké jsou souvislosti mezi výsledky jednotlivých grafů?
3.	Jaký je přínos a jaká jsou nebezpečí při využití jógových cvičení v tréninku gymnastek?


