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Otázky k obhajobě:
1. Která období v lidské ontogenezi jsou kritická z hlediska vzniku a rozvoje svalových
dysbalancí.
2. Lze doporučit obecné postupy korekcí dysbalancí napříč populačním spektrem?
3. Která oblast pohybového systému je podle Vás klíčová při prevenci a korekci
svalových dysbalancí?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Práci shledávám výběrem tématu jako přínosnou a s aktuální problematikou. K volbě tématu
práce je třeba podotknout, že je zvoleno značně široké bez bližšího upřesnění v průběhu jeho řešení.
Z formální stránky autorovi vytýkám nepřítomnost formulace jasných cílů a úkolů práce.
Dále upozorňuji na formální nedostatky z oblasti citace autorů, nepřesně uvedené
interpretace o jednotlivých metodách a postupech a volbě citovaných autorů vzhledem ke
zpracovávané problematice.
Připomínky:
1. gramatika (ang. jazyk v kap. Abstrakt, latinská terminologie)
2. nesprávné přepisy jmen citovaných autorů-Vávrová, Handzo
3. chybné dělení sv. skupin na svaly fázické a svaly posturální v kap. 3.3
4. forma citací viz. kap. 2
5. chybná forma citací (autor, rok, stránka)
6. volba citovaných autorů

Oponent bakalářské práce:
Jméno, tituly: Mgr. Pavel Hráský
V Praze dne: 1.9.2011

Podpis:

2

