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Struktura bakalářské práce: bakalářská práce má klasické členění dle formálních 
požadavků, část teoretickou i výzkumnou část, je zpracovaná na 55 stranách, autorka vychází
Ze 41 literárních zdrojů, práce je doplněna 3 přílohami včetně dokladů etické komise.

Cíle a úkoly práce: posoudit vliv dvou odlišných metod regenerace, masáže a chladové 
terapie, na subjektivní pocity po zátěži u volejbalistů. 

Výzkumná otázka: byl postaven na základech předpokladů pozitivního vlivu chladové 
terapie ve srovnání s vlivem masáže.
Připomínky
Doporučovala bych:

 prezentovat výzkumnou otázku i v abstraktu
 formulovat otázku ke vztahu vlivu masáže

Aktuálnost tématu:chladová terapie se v současné době v rámci regeneračních procedur se
stále více dostává do popředí i přes některé obavy sportovců i trenérů , téma je zajímavé i 
poslouží k popularizaci této metody.
Autorka bakalářské práce spolupracovala s fyzioterapeutickým centrem, kde je metoda 
chladové terapie realizována.

Úroveň teoretické analýzy problému: na dobré úrovni, citačně názorné, rozsahově 
dostačující.
Připomínky:

 k úvaze dávám rozsah studie o masáži a chladové terapie, 

Adekvátnost použitých metod a sběru dat: forma případové studie je vhodně zvolena i 
délka sledování odpovídá požadavkům bakalářských prací. Zvolená metoda crossover designu 
ukazuje na schopnosti studentky řešit tuto problematiku.

Výsledky  a diskuse: výsledky dokumentují upřednostnění chladové terapie před masáží 
z hlediska subjektivního pocitu. Jsou přehledně zpracovány ve formě tabulek i grafů. Diskuze 
je prezentována na 3 stranách, autorka v diskuzi pracuje s názory autorů prezentovanými 
v teoretické části.
Celkově lze konstatovat, že je práce dobře zpracovaná na úrovni bakalářských prací a dává 
předpoklady rozšířit toto téma i  na úroveň magisterské práce.

Hodnocení  práce diplomanta: velmi kladné, svědomitý přístup k řešení různých úskalí 
práce

Závěr: práce svým obsahem a rozsahem splňuje podmínky pro obhajobu a doporučuji, 
aby autorka práci obhajovala.
Hodnocení: podle výsledků obhajoby.
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