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Cíl práce: Cílem této práce je porovnat působení dvou odlišných metod regenerace na subjektivním pocitu 

zkoumaných probandů ihned po aplikované zátěži.
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Připomínky

V úvodu by neměly být citace jiných autorů.  Název práce zmiňuje masáž a obecně lokální terapii bez bližší 
specifikace. Informace, o jakou konkrétní metodu regenerace se jedná, není v abstraktu uvedena vůbec. 
Teoretická část - v poměru k rozsahu a cíli práce je část věnovaná historii masáže dlouhá. Vzhledem ke zvolené 
metodě (studená koupel dolních končetin) postrádám podrobnější informaci o tomto konkrétním postupu, 
respektive o studených koupelích. Ve smyslu regenerace by bylo vhodnější mluvit o procedurách než o terapii.  
Výzkumná část - jsou uvedeny "Úkoly k ověření hypotéz .." , ale hypotézy v práci nejsou formulovány (je 
stanovena výzkumná otázka).  V diskuzi je zmiňována obliba využití chladu a ledových koupelí u sportovců a 
trenérů, v této souvislosti by bylo vhodné zmínit konkrétní údaje o používaných teplotách a délce procedur. 

Otázka k obhajobě: Na podkladě čeho jste zvolila lázeň teploty 8 - 11 °C a trvání do 1 minuty?

Hodnocení: Předložená práce svým obsahem i rozsahem splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: dle obhajoby
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