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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Práce se v teoretické části zabývá širokým spektrem oblastí vztažených k hlavní problematice. Teorie anatomie,
fyziologie a biomechaniky svalu jsou popsány základně. Naopak další části se jž velmi specificky a do hloubky zabývají
hlavní tématikou. Je zřejmé, že práce popisující svalovou aktivitu ve vodním prostředí nejsou četné a proto jsou vloženy
i informace, které se vztahují ke svalové práci nejen izometrického charakteru. Metodika, sběr a zpracování dat jsou
provedeny nadstandartně v kontextu magisterské práce. Vysoký důraz je kladen na zhodnocení výsledků v tabulkách a
grafech vzhledem k nemožnosti zpracování výsledků jiným způsobem při heterogennosti rozptylu naměřených hodnot.
Snad jedinnou připomínkou je velice obecné vyjádření hypotéz, kdy změna elektrické aktivity přeci jen mohla být
přesněji vymezena. Výsledky jsou překvapující a použitelné pro praxi. Otázkou je, jaký vliv by mělo působení
hypotermického vodního prostředí (chladné vody) na svalovou aktivitu při delším působení, tedy po navození déle
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