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Obsah práce:
Autorka práce Adéla Ludvíková se ve své práci zabývá regenerací ve sportu, 
konkrétně pak možností ovlivnění pozátěžové bolesti svalů (DOMS) u juniorských 
plavkyň prostřednictvím sportovní masáže.
V teoretické části se autorka věnuje problematice DOMS (anatomie a fyziologie 
svalů, příčiny, příznaky a možnosti prevence a regenerace při DOMS) a také 
přibližuje sport synchronizované plavání. 
V praktické části jsou uvedeny závěry šetření u tří juniorských plavkyň, které se 
věnují synchronizovanému plavání. Výzkum probíhal 4 týdny: první dva týdny byly
masírovány u všech třech akvabel pouze přední či zadní strany dolních končetin, třetí 
týden dolní končetiny celé a pro porovnání čtvrtý týden masírovány nebyly. 
Hodnocení probíhalo pomocí rozhovoru a zaznamenávání subjektivně vnímané 
bolesti pomocí Likertovy škály.

Dotazy k obhajobě:
1) Jedním z výsledků práce je, že sledované juniorské plavkyně byly spokojené 

se zařazením sportovní masáže po tréninkové jednotce. Jaká, podle Vašeho 
názoru, je reálná možnost zařazení masáže jako regeneračního prostředku do 
tréninkových jednotek u juniorských sportovců?  (Vzhledem přeci jen k jisté 
finanční, organizační a časové náročnosti tohoto postupu.)

2) Domníváte se, že by nástup DOMS mohla ovlivnit i masáž zařazená před 
fyzickou zátěží? 

3) V práci uvádíte, že Vás velmi obohatilo prohloubení znalostí v oblasti aktivní 
regenerace. Které z technik či metod regenerace jste již ve své praxi (sportovní 
i trenérské) měla možnost zažít a které považujete do budoucna za inspirativní 
a uplatnitelné?

Hodnocení:
Autorka bakalářské práce Adéla Ludvíková si zvolila téma své bakalářské práce na 
základě svých osobních zkušeností sportovních i masérských. Regenerace ve sportu je 
téma známé již od starověkých gladiátorů a přitom stále aktuální. V oblasti 
synchronizovaného plavání a využití regenerace prostřednictvím sportovní masáže se 
jedná o výzkum zcela originální.
Teoretická část práce čerpá z odpovídajícího množství literatury a je přehledně
členěna a doplněna převzatými obrazovými materiály.
Praktická část splňuje všechny základní metodologické náležitosti. Cíle, 2 vědecké 
otázky i metody výzkumu byly stanoveny přiměřeně bakalářské práci. 



Výzkumné šetření bylo prováděno s dostatečným časovým předstihem. Dokonce byla 
autorka schopná provést pilotní výzkum, na jehož základě jsme prováděly revizi 
metodologie a nový kvaziexperiment, což jistě přispělo ke zvýšení úrovně práce a 
k možnosti jejího dalšího využití jakožto podkladu pro práci diplomovou. 
Získané výsledky jsou přehledně uspořádány (včetně tabulek a grafů) a v rámci 
diskuze uvedeny do širšího kontextu.
Práce splňuje nároky kladené na zpracování bakalářské práce a její úroveň je velmi 
dobrá. Práci tímto doporučuji k obhajobě.

V Praze, 25. 8.2015                               PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.


