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Jana Rysová si vybrala poměrně obtížné téma, prokázání vlivu cvičení s vaskulární okluzí na 

zvýšení síly horních končetin.  Diplomantka spojila své studijní zaměření s osobním zájmem 

– sportovním lezením. Prokázání účinnosti vaskulární okluze při cvičení v nízkých intenzitách 

by mohlo urychlit návrat sportovních lezců k aktivitě po zranění měkkých tkání prstů. 

Studentka postavila design práce na již publikované literatuře a samostatně realizovala celou 

experimentální studii. Využila četných konzultací a projevovala neustálý zájem o dané téma. 

Při vlastní realizaci experimentu sama objevila další rušivé proměnné, které mohly ovlivnit 

výsledky intervence.  Sledovaný soubor neumožňuje zobecnit předkládané výsledky a práci 

z těchto důvodů můžeme považovat jako pilotní pro podobné projekty. 

Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat odborné téma a práci proto doporučuji 

k obhajobě. 
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