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Téma práce:. Vliv sportovní masáže na pozátěžovou bolest u dívek juniorské kategorie 

synchronizovaného plavání.  

 

Cíl práce: Zjistit vliv sportovní masáže na pozátěžovou bolest po zaměření tréninkové 

jednotky na rozvoj síly dolních končetin u dívek juniorské kategorie synchronizovaného 

plavání. 

 

1. Kritéria hodnocení práce: 

  
stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle 

práce 
 x   

teoretické znalosti   x  

logická stavba práce   x  

vstupní údaje a jejich 

zpracování 
  x  

práce s literaturou 

včetně citací 
 x   

adekvátnost 

použitých metod 
  x  

hloubka provedené 

analýzy ve vztahu k 

tématu 

  x  

využitelnost výsledků 

práce v praxi 
 x   

úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
x    

stylistická úroveň  x   

  

 

Formální hledisko: 

Bakalářská  práce obsahuje všechny formální náležitosti. Diplomantka čerpá ze 36  pramenů, 

z toho 7  zahraničních (experimentálních studií). Dokazuje tak snahu o kvalitní zpracování a 

využití nových vědeckých poznatků v rešeršní části své bakalářské práce. Práce s literaturou 

je v pořádku.  

 



Obsahové hledisko: 

Abstrakt správně obsahuje název, cíl, metody, výsledky a klíčová slova. V úvodu se 

diplomantka vyjadřuje k důvodu volby tématu své práce, k problematice bolesti ve 

výkonnostním sportu a k roli sportovní masáže jako možnosti prostředku regenerace ve 

sportu. 

 

V rešeršní části své práce se věnuje anatomii a fyziologickým procesům kosterního svalu,  

problematice pozátěžové svalové bolesti, regeneraci, především pak sportovní masáži a 

nakonec základním informacím o synchronizovaném plavání. Oceňuji práci s výzkumnými 

studiemi s cílem představit zajímavé poznatky ze zahraničních výzkumů, a to v kapitolách, 

které se zabývají pozátěžovou bolestí svalů (DOMS)  a s ní související sportovní masáží. 

Možná by bylo dobré zdůraznit, že ne všechny výzkumné studie potvrdily účinnost sportovní 

masáže na regeneraci svalu, tudíž je velmi složité tuto skutečnost prokazovat. 

 

Praktická část 

 

Cíle, úkoly hypotézy: 

Cíl práce by mohl být formulován srozumitelněji. Jsou uvedeny 2 vědecké otázky.  

Domnívám se, že u experimentálního výzkumu je vhodnější položit hypotézy místo 

vědeckých otázek. Rozhodně první vědeckou otázku by bylo vhodnější formulovat spíše jako 

hypotézu. 

 

V metodice práce je správně popsán typ výzkumu (kvaziexperiment), dále organizace 

výzkumu, metody sběru dat a charakteristika zkoumaného souboru.  Vše je uvedeno správně a 

popsáno dostatečně. Z logického pohledu bych kapitolu 3.4.1 (Popis zkoumaného souboru) 

zařadila před kapitolu 3.3.1 (Organizace výzkumu), ve které se zmiňujete o 3 akvabelách 

(avšak informace, že jste pracovala se 3 probandkami pak přichází právě až v kapitole 3.4.1). 

 

Postrádám popis sportovní masáže a podmínek při masáži. Je to intervence, jejíž účinky jste 

zkoumala, bylo by tedy dobré toto popsat. Jak byly probandky  masírované, jaký byl postup, 

jak dlouho masáž trvala, v jakých podmínkách a kde masáž probíhala. Tato skutečnost by 

měla být v práci přesně uvedena. 

 

U plavkyně SP3 není uvedeno, jestli se někdy setkala se sportovní masáží (u předchozích 

dvou plavkyň toto uvedeno je). Možná by bylo dobré zmínit tuto informaci u všech 

probandek, existuje zde totiž možnost ovlivnění výsledku. 

 

Výsledky 

Výsledky jsou uvedeny stručně a přehledně – v tabulkách a grafech s následujícím 

komentářem. Data jsou zpracována u každé probandky jednotlivě.  

 

 

Diskuse 

Ve stručné diskusi diplomantka odpovídá na první vědeckou otázku, oceňuji, že se snaží svůj 

výzkum porovnat s výsledky dvou zahraničních studií.  Dále odpovídá na druhou otázku. 

Zajímavé je pozastavení se nad kombinací dvou regeneračních procedur (konkrétně parní 

lázně a masáže).  

 

 

 



Závěr 

Obsahuje hodnocení práce, zamýšlí se nad svou prací, uvádí fakta, která práci limitují a 

navrhuje další řešení. 

 

2. Další připomínky: 

 - v práci se nachází několik překlepů  

- v seznamu literatury nacházím několik překlepů a chyb např.:  

             - zdroj č. 13 (Hemmings et al. (2000) – kurzívou má být psán název časopisu, v práci  

              je psán kurzívou název článku) 

- v seznamu literatury není zcela jednotné uvedení autorů, většině případů je uvedeno  

  příjmení  a celé jméno, avšak u zdrojů č. 13, 14, 25, 26  jsou uvedena příjmení a 

pouze počáteční písmena jmen autorů 

 

- V kapitole 2.4.3.1 (Regenerace pohybem)  čerpáte z Brauna (2011) a  píšete o účinku 

rozcvičení, nedomnívám se, že rozcvičení je součást regenerace…regenerace začíná sice již 

během zátěže ale především po ní. 

 

- Domnívám se, že kapitola 2.4.3.2 (Sauna) je v práci nadbytečná , protože se touto 

regenerační procedurou nezabýváte, nezkoumáte ji. To byste pak musela popsat další 

procedury, kterých je mnoho. Sportovní masáž bohatě stačí, z důvodu, že je ústředním 

tématem vaší práce. 

 

-V diskusi uvádíte, že vaše výsledky se shodují s výsledky Tiiseda (1997) – nejednalo se o 

Tiiduse (1997)? 

 

3. Otázky k obhajobě: 

 

Jak dlouho jste masírovala? Jak jste postupovala? V jakých podmínkách jste masírovala? 

Byly akvabely před masáží nějak instruovány? 

 

Intervalový trénink šlapání vody jste určila sama? Nebo je někde tento způsob zatížení popsán 

a čerpala jste odněkud? 

 

Které faktory mohly ovlivnit pocity svalové bolesti u probandek? Masáž je vnímána velmi 

individuálně. 

 

Myslíte si, že parní sauna v průběhu tréninkové jednotky mohla ovlivnit i výsledky účinků 

masáže? 

 

Závěr hodnocení:  Předkládaná práce přes uvedené připomínky splňuje požadavky, kladené 

na tento typ závěrečné práce. Navrhuji ji k obhajobě. 
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