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Struktura práce:  práce má standardní členění, odpovídá požadavkům diplomové práce, 
kapitoly mají logickou posloupnost, prezentují  dostupné informace. Práce obsahuje 
teoretickou i praktickou část na 64 stranách textu, doplněna je přílohami. Autorka vychází 
z 65 literárních zdrojů včetně 5 zahraničních.
Připomínka:

 Tato problematika by si zasloužila ke konfrontaci více zahraničních zdrojů
 Abstrakt – „Použité metody“ neodpovídá obsah názvu ani požadavkům, pouze 

jaksi charakterizuje sledovaný soubor, není uveden typ výzkumu (sledování ?)  

Cíl práce:.jsou v úvodu jasně stanoveny, doplněny výčtem úkolů korespondujícími se záměry 
práce.

Aktuálnost tématu: v současné době na popředí zájmu vzhledem k častějšímu výskytu 
zjištěných svalových dysbalancí a hypermobility u sportovních gymnastek. 

Úroveň teoretické analýzy problému: dokazuje autorčinu orientaci v problému i když 
v malém rozsahu jednotlivých podkapitol je velmi úzký. K této stati mám však řadu 
připomínek:

 Nosné klíčové slovo – kompenzační cvičení, je pouze charakterizováno z hlediska 
vzniku, nikoliv přesně definováno, autorka se hlavně opírá o problematiku zdravotní 
TV, jejími druhy oslabení což v případě sportovních gymnastek je jaksi okrajová 
záležitost (kyfotické držení, skoliotické držení) zvláště v souvislosti s obrázky 
v přílohách.

 Za chybu považuji absenci zásad pro uvolňování, protahování a posilování, které jsou 
nedílnou součásti správně prováděných kompenzačních cvičení

 Výše uvedená připomínka se potom odráží i ve skladbě a metodických postupech 
předložených cvičebních tvarů i z hlediska počtu 

 Není zastoupena zmínka o hlubokém stabilizačním systému, který je nedílnou součástí 
pohybu ve sportovní gymnastice, rovněž úlohy flexorů kyčelního kloubu a 
m.tranversus abdominis

 Hypermobilita je odchylka  držení těla?
 Objasněte termín kompenzace „stavu“

Adekvátnost použitých metod a sběru dat: je dostačující k záměrům práce. V kapitole 
metodika práce je charakterizován typ výzkumu jak kvalitativní tak kvantitativní. Autorka 
uvádí, že použila „kvalitativní výzkum“. V této souvislosti opět zmiňuji nedostatky 
v abstraktu. 
Připomínka:

 Proč pracujete s hypotézami ?



Výsledky  a diskuse: výsledky jsou zpracovány na požadované úrovni, autorka vhodně 
diskutuje s problematikou vzhledem k teoretickým rozborům i vlastní praxi na dobré odborné 
úrovni i vhodném rozsahu.

Předložená práce svým obsahem a rozsahem splňuje podmínky a doporučuji její
obhajobu.

Hodnocení: podle výsledků obhajoby
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