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V teoretické práci diplomantka zpracovala velmi podrobně problematiku daného tématu. Diplomová práce je 
hodnotná především díky dobře připravenému designu studie, pozitivně hodnotím návrh kompenzačně 
terapeutického programu a vyšetření probandů v tříměsíčním odstupu. Tabulky porovnání výsledků před a po 
pohybovém programu u jednotlivých probandek nutí čtenáře rozdíly výsledků dohledávat. Pro přehlednost bych 
uvítala tabulku s charakteristikou výzkumného souboru (srovnání věku, doby tréninku, obtíží, ...).  Nemám otázek 
a práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.

výborně

12 obrázků, 20 tabulek a 6 příloh

vysoký počet cizojazyčných zdrojů; 
v diskuzi bylo využito dostatečně srovnání výsledků DP s dosud publikovanými výzkumy

stupeň hodnocení

105
146 (z toho 73 cizojazyčných)
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Specifické změny na nohách moderních gymnastek a možnosti jejich fyzioterapeutického ovlivnění pomocí 
pohybového programu

Mgr. Lenka Satrapová

Cílem této práce je zhodnotit funkci a specifické změny na nohách moderních gymnastek a prokázat pozitivní vliv 
pohybového programu na tyto změny a zhoršenou funkci nohy. Shrnout výsledky dosavadních studií zaměřených 
na ovlivnění správné funkce nohy a získat užitečné informace z tohoto experimentu a to nejen pro fyzioterapeuty, 
trenéry a moderní gymnastky, ale i pro laickou, sportovní aktivní veřejnost, u níž se objevují stejné zdravotní 
problémy v oblasti nohy.


