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Formální hledisko:  
Rozsah práce je 59 stran textu a 16 stran příloh 

Struktura: bakalářská práce (BP) obsahuje všechny náležité kapitoly.  

Literární zdroje: 41, z toho 9 cizojazyčných a 6 internetových odkazů (pro BP dostačující 

počet). Úprava práce je velmi dobrá.  

V BP se občas vyskytují překlepy a stylistické chyby (např. s. 15 1985(mužská kategorie), s. 

43 komepnzační, s. 53 , a to...).    

Mnohokrát citovaná Bursová (2003) není v seznamu literatury 

Obsahové hledisko: 

Název práce odpovídá stanoveným cílům a obsahu práce. 

Abstrakt je strukturovaný a dobře logicky postavený. Zde a na několika dalších místech práce 

se vyskytuje údaj o zlepšení v rámci tenisového žebříčku. V abstraktu chybí bližší upřesnění 

žebříčku (tj. zda se jedná o mezinárodní hodnocení zdravotně postižených tenistek nebo české 

hodnocení nebo hodnocení tenistek i tenistů…). Údaje o umístění v žebříčku se liší zde (ze 79. 

místa na 52.) a jinde (s. 40, kde by měl být popsán stav před zahájením studie: “na 47. pozici 

světového žebříku”).  

Teoretická část práce zpracovává problematiku tenisu vozíčkářů, roztroušené sklerózy a 

svalových dysbalancí.  

S. 14 - V kapitole o tenisu vozíčkářů není vhodným způsobem použité lidové vyprávění 

“Jednou Jeff pozval Brada na točení filmu o tenisu na vozíku. Při natáčení si štáb uvědomil, že 

sleduje dva sportovce na vozíku hrající tenis…”. 

S. 18 - “V Evropě již onemocnělo RS přibližně 400 000 lidí”. V historii? Letos? 

S. 30 - “V případě, že dojde při sedu k nežádoucí bolesti, ... můžeme se projít” mělo být: “V 

případě, že dojde u zdravého jedince…” 

Kapitola 4.5 o držení těla by měla logicky předcházet specifičtější kapitole o držení těla v sedu 

u vozíčkářů (v práci 4.3) 

s. 35 “Izometrický strečink… využívá izometrického stahu protahovaného svalu, který 

protahujeme až do krajní polohy s následným uvolněním.” Popis techniky nepovažuji za přesný. 

Je možné to vysvětlit lépe? 

s. 36 - Dělení posilovacích cvičení nepovažuji za ideální. Lépe by bylo dělit na statické a 

dynamické (s pohybem/ bez pohybu dát jen do závorky, protože je to synonymum) a dále 

dynamické na pomalé / rychlé, proti pružnému odporu apod. V tomto dělení postrádám 

informaci, kam zařadit cvičení s náčiním (např. s činkami), které je pro posilování poměrně 

typické.  

V kapitole celkově postrádám větší pozornost věnovanou držení těla, dýchání a hlubokému 

stabilizačnímu systému.  

 

Praktická část práce:  



Metoda: Postrádám kapitolu věnovanou metodám sběru dat. V kapitole 8 je všeobecně popsán 

design výzkumu (o délce měření, o volbě metod, o sestavení intervence. Samostatná kapitola 

metody sběru dat, nebo alespoň odstavce pro jednotlivé metody by výzkum udělaly přehlednější 

a strukturovanější. Mezi vyšetřovacími metodami není hodnocení aspekcí. Přitom v příloze jsou 

doložené fotografie. Bohužel bez zhodnocení. 

S. 40 Vstupnímu popisu probandky je věnováno jen 16 řádků, a pak už následuje svalový test. 

Údaje nejsou časově logicky uspořádány. U případové studie bych čekala více informací 

například o pohybovém režimu probandky (jak často trénuje, které části těla využívá k 

lokomoci po kurtu i mimo něj, jestli dosud využívala nějaké formy kompenzačního cvičení), 

současné přítomnosti funkčních poruch pohybového systému aj. 

 

Výsledky: Výsledková část postrádá nějaký úvod, který by přiblížil, do jakých kapitol jsou 

výsledky případové studie členěny (navazuje to na problém, že nebyla kapitola metody sběru 

dat). Začíná se rovnou výsledky nějakých testů (1, 2, 3…), ale nenacházím předchozí jasnou 

informaci, o které konkrétní testy se jedná. Teprve po přečtení celé práce jsem pohřešovanou 

informaci našla v příloze, ale v textu na ni není odkaz a výsledky jsou tak při prvním čtení 

nesrozumitelné. 

S. 48 - píše se, že k závěrečnému testu byla použita olovnice, metr, pravítko, úhloměr a 

podložka. K čemu? Žádnou předchozí informaci ani popis výsledků jsem k tomu nenašla. 

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Na s. 35 popisujete izometrický strečink. Mohu poprosit o ústní vysvětlení a názorné 

předvedení?  

Z jakého důvodu nebylo do metod měření zahrnuto vyšetření držení těla? 

Jaký mají poloha těla a dech význam při kompenzačním cvičení? 

Závěr  

 

Přes uvedené připomínky předložená bakalářská práce splňuje požadavky na BP kladené. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň “velmi dobře”.  

 

 

 

V Praze 28. 4. 2017 PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.  

 


