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Práce řeší problematiku vlivu tréninkového zatížení sportovní gymnastiky na kvalitu 

posturálního a pohybového systému. Cílem bylo pomocí standardizovaných testů hodnotících 

kvalitu držení těla, zjistit vliv tréninkového zatížení na kvalitu držení těla sportovních 

gymnastek. Svou pozornost zaměřila studentka na věkovou kategorii 11-15 let. Vzhledem 

k tématu a charakteru práce zvolila studentka vhodně strukturu práce, postup zpracování a 

také metody kvalitativního výzkumu. Práce obsahuje celkem 80 stran textu a 12 stran příloh. 

Je rozvržena do osmi kapitol a kap. Přílohy. Kapitoly 1-3 jsou teoretické, zbylých pět je 

zaměřeno na praktické šetření. Praktická část je věnována deskripci výzkumného souboru, 

průběhu výzkumu a aplikaci vybraných standardizovaných testů pro měření úrovně držení těla 

u jednotlivých probandů a vyšetření hybnosti. Jedním z hlavních výsledků práce je 

interindividuální komparace získaných hodnot dosažených v jednotlivých měřeních vzhledem 

k vytyčené normě. Kladně hodnotím zpracování výsledků do přehledných grafů. Na základě 

zjištěných odchylek od korektního držení těla doporučila studentka soubor 15-ti tělesných 

cvičení. Jako jeden z možných prostředků vedoucí k prevenci či odstranění svalových 

dysbalancí vybrala tělesná cvičení z oblasti jógy. Práce má dobrou odbornou úroveň. Rozsah 

použité literatury a jiných informačních zdrojů poukazuje na zájem studentky o téma 

diplomové práce. Studentka pracovala s literaturou samostatně, vhodně cituje a odkazuje na 

literaturu. Prokázala tak, že se dokáže orientovat v odborném textu. Kap. Teoretická 

východiska je svým obsahem velmi rozsáhlá a pravdou je, že se někdy ztrácí logická 

návaznost jednotlivých podkapitol vzhledem k tématu práce. Počtem stran práce splňuje 

standardní rozsah určený pro diplomové práce posluchačů UK FTVS a je vhodně doplněna 

přílohami. Studentka pravidelně konzultovala a při tvorbě práce byla samostatná. V závěru 

práce se však dostala do časové tísně termínu odevzdaní, což se projevilo vznikem 

zbytečných gramatických a stylistických nedostatků. Věřím, že i tak má práce svůj přínos 

v praxi a řešení práce může pomoci ke zkvalitnění tréninkového procesu ve sportovní 

gymnastice.
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