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Předložená práce zpracovává důležité a zároveň neobvyklé téma vrcholového sportu jedince s roztroušenou 

sklerózou. Je napsána na 81 stranách včetně příloh. Má logické členění, z formálního hlediska má všechny 

náležitosti a je zpracována pečlivě (občasné překlepy v ní jsou, ale nesnižují kvalitu práce). Autor prokázal 

schopnost pracovat s literaturou, množství zdrojů je z hlediska bakalářské práce dostatečné (47 citací), 

nechybí zahraniční literatura. V teoretické části jsou přehledně popsána všechna relevantní témata. 

Výzkumná část využívá jako hlavní metodu případovou studii, přičemž se opírá zejména o svalové testy před 

a po 8týdenním programu kompenzačního cvičení. Předložená práce ukazuje význam sportu pro člověka s 

invalidizujícím onemocněním a také to, že s využitím metod zdravotní tělesné výchovy lze dosáhnout lepší 

posturální funkce a potažmo sportovního výkonu. Práce je přínosná pro samostnou probandku, ale i jako 

vodítko pro trenéry tenisu handicapovaných. Výsledky bakalářské práce by mohly být publikovány v 

odborném časopise. Autor pracoval velmi samostatně, práci konzultoval přiměřeně. Předložená práce 

splňuje nároky kladené na bakalářské práce a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: Domníváte se, že bude probandka dále provádět kompenzační cvičení? Navrhl byste na 

základě výsledků nějakou změnu / doplnění v cvičebním programu?

výborně 
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Ovlivnění svalových dysbalancí u hráčky tenisu na vozíku s roztroušenou sklerózou.

Cílem práce bylo posoudit svalové dysbalance u aktivní hráčky tenisu na vozíku a jejich ovlivnění pomocí 

kompenzačních cvičení.

stupeň hodnocení


