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Vliv dynamického a statického rozcvičení na svalovou sílu lezců

Cílem práce bylo porovnání maximální svalové síly flexorů prstů a jejích časových parametrů na dominantní horní končetině po 

statickém strečinku a dynamickém typu rozcvičení s Tera-Bandem. Dalším cílem bylo vytvořit rozcvičovací baterii cviků vhodných 

pro sportovní lezce před sportovním výkonem. 

VÝBORNĚ (dle obhajoby)

podpis vedoucího práce

101

72

Úprava práce a grafické zpracování odpovídá nárokům diplomové magisterské práce.

průměrná nadprůměrná

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. I přes nepotvrzení jednotlivých hypotéz byly v práci naplněny stanovené cíle a současně 

byla vytvořena "Rozcvičující tréninková jednotky s pružnými tahy", kterou jistě ocení velká skupina sportovních lezců. Je zřejmé, že 

práce má praktický přínos. Lze tedy na základě provedené rešerše a experimentu jednoznačně doporučit specifickou rozcvičovací 

techniku před lezeckým výkonem? 

Použitý testovací protokol i statistické zpracování bylo aktuální pro zvolené téma.

Práce má logickou stavbu, obsah jednotlivých kapitol na sebe navazuje. V úvodní části jsou popsány parametry lezeckého výkonu, 

druhy lezeckých úchopů a anatomicko-kineziologické vztahy specifické pro výkon sportovního lezce. Jsou zmíněny nejčastější úrazy 

sportovních lezců a podrobně jsou popsány jednotlivé rozcvičovací a protahovací techniky. V hlavní části je důsledný popis realizace 

měření a statistické zpracování naměřených dat. Rozsáhlá diskuse kriticky a s nadhledem hodnotí provedený experiment a snaží se 

vysvětlit důvody nepotvrzení jednotlivých hypotéz.

Diplomantka pracovala velmi samostatně, během zpracování práce aktivně komunikovala s pracovníky Laboratoře sportovní 

motoriky.

stupeň hodnocení

českých pramenů / cizojazyčných pramenů

Statistické metody byly adekvátně zvoleny, zvolená hladina významnosti byla stanovena na p ˂0,05.

Cíle práce byly splněny, byla vytvořen rozcvičovací program pro sportovní lezce včetně obrázkové fotodokumentace.
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