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Cílem práce bylo zjistit odchylky od správného držení těla a možnost jejich ovlivnění pomocí 
kompenzačního cvičení u 12-letých dívek, dlouhodobě trénujících sportovní gymnastiku.

Předložená DP se zabývala držením těla a oslabením pohybového aparátu u sportovních gymnastek. 
Vzhledem k běžné trenérské praxi, kde je důraz často kladen pouze na výkon a nikoli na kompenzaci 
zatížení a správnou funkci pohybového aparátu, se jedná o důležité téma. Práce je napsána na 64 
stranách textu, obsahuje 18 příloh. Vychází ze 70 informačních zdrojů včetně zahraničních. V teoretické 
části se věnuje jak gymnastice, tak problematice oslabení pohybového aparátu a kompenzace. V části 
praktické je popsána studie s 9 probandkami, které diplomantka pečlivě vyšetřila a na základě 
podrobné diagnostiky stanovila všem cvičební plán. Výsledky práce potvrzují, že většina gymnastek má 
hypermobilitu a pouze mírné odchylky od normy svalové rovnováhy a správného držení těla, které lze 
cíleným cvičením zlepšit. Obsáhlé přílohy umožňují čtenáři získat detailní informace jak o hodnotících 
metodách, tak o prováděném kompenzačním cvičení. Autorka prokázala velmi dobrou schopnost práce 
s literaturou i schopnost vědecky pracovat. Spolupráce s diplomantkou byla výborná, své postupy 
konzultovala a připomínky k tvorbě práce akceptovala. Závěr: Práce je po formální i obsahové stránce 
na vysoké úrovni a splňuje požadavky na DP kladené.  Otázka k obhajobě: 1. Je podle Vašeho 
názoru a na základě výsledků Vaší DP třeba (a jak) upravit metodiku tréninku sportovní gymnastiky? 2. 
Co byste doporučila dívkám po skončení závodní kariéry? 
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