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 Diplomantka si zvolila téma diplomové práce v návaznosti na svoji bakalářskou práci 

„Vodní lyžování jako současný moderní sport“ (2009). V diplomové práci se zaměřila na 

problémy vodních lyžařů související se sportovní zátěží a tréninkovým procesem. K volbě 

tématu jí vedly dlouholeté zkušenosti vrcholové sportovkyně. Od počátku si byla vědoma, že  

volbou tématu překračuje rámec studovaného oboru – téma spadá z velké části do oboru 

fyzioterapie. Tento hendikep se pokusila překonat spoluprací s fyzioterapeutkou a vlastními 

poznatky z tréninkového procesu.  

 Výběrem literatury zůstala autorka většinou u základních ověřených titulů, doplněných 

o údaje z internetových zdrojů. Bohatší inspiraci a širší zdroje by jistě nalezla v zahraniční 

literatuře, kde je téma předmětem odborných prací jak z pohledu fyzioterapeutů, tak z pohledu 

sportovního tréninku. 

 Pro zpracování tématu zvolila autorka teoreticko výzkumný přístup. Teoretická část 

předkládá logicky a stručně zpracované informace z oblasti sportovního tréninku vodních 

lyžařů. Dále se zde autorka zabývá svalovými dysbalancemi (s jistými nepřesnostmi), 

kompenzačními cvičeními a pedagogickou diagnostikou. Autorka se zde rozhodla uvést 

některé cvičební programy a metodiky (cvičení dle Mojžíšové, Pilátes), jelikož patří mezi 

terapeutické a vyrovnávací prostředky. Ve výzkumné části s nimi však nikde nepracuje – 

zapomněla?   

 Ve výzkumné části autorka pracuje s velmi malým souborem, což je především 

způsobeno absolutně malým počtem vodních lyžařů – závodníků. Další důvody autorka v 

práci sama vysvětluje. Vstupní a výstupní hodnocení probandů je provedeno na základě 

vhodné kombinace fyzioterapeutických i nefyzioterapeutických metod a doplněno o názornou 

fotodokumentaci. Rovněž interpretace výsledků dotazníkového šetření je názorná a přehledná.   

 Závěry odpovídají vytčenému cíli, dílčím cílům a hypotézám (potvrzování či 

nepotvrzování hypotéz zbytečně uváděno v Diskuzi i v Závěrech).  

 Uspěchané dokončování práce má pravděpodobně za následek místy nevhodné 

uspořádání textu na stránce (např. obrázek a popis na str. 57 a 58). Do textu se také vloudil 

navržený zásobník kompenzačních cviků – patří do přílohy. Lepším naplánováním pracovního 

postupu by šlo jistě těmto nedostatkům předejít. 

 Ilustrativní prezentace výsledků experimentu jasně dokazuje pozitivní efekt 

aplikovaných  kompenzačních cvičení a tím i smysluplnost celé práce. 

  

  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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