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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 
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kladně hodnotím práci v terénu a dlouhodobou spolupráci s probandkami; další výhodou je precizně zpracovaný 

preventivní pohybový program s podrobným popisem cviků a fotodokumentací 

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP; teoretická část práce obsahuje komplexní rozbor problematiky
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1) Bylo by možné využít Vámi sestavený preventivní program i v jiných sportovních odvětvích, nebo ho 

považujete za specifický pro moderní gymnastiku? 

2) V diskusi práce uvádíte velice nízký index BMI u všech probandek, typický pro moderní gymnastiku. Myslíte si, 

že může toto mít  vliv na šetřené obtíže probandek? Případně i na výraznou hypermobilitu, které se v práci 

věnujete?

3) Vzhledem k preciznosti zpracování a prokazatelným výsledkům Vámi sestaveného pohybového programu 

doporučuji další publikování výsledků práce. 
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práce je psána velmi čtivě, bez gramatických chyb
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1) Bylo by možné využít Vámi sestavený preventivní program i v jiných sportovních odvětvích, nebo ho 

považujete za specifický pro moderní gymnastiku? 

2) V diskusi práce uvádíte velice nízký index BMI u všech probandek, typický pro moderní gymnastiku. Myslíte si, 

že může toto mít  vliv na šetřené obtíže probandek? Případně i na výraznou hypermobilitu, které se v práci 

věnujete?

3) Vzhledem k preciznosti zpracování a prokazatelným výsledkům Vámi sestaveného pohybového programu 

doporučuji další publikování výsledků práce. 
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