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Doplňující komentář: 
Diplomová práce zpracovává téma, které je aktuální v profesionálním i rekreačním pojetí 

daného sportovního odvětví. Je rozdělena vyváženě na teoretickou a praktickou část a čerpá 

z moderních aplikovaných postupů v rámci diagnostiky i realizace zvolených postupů.  

Na práci je nutné vyzdvihnout její záběr, kdy byla na jednu stranu snaha deskriptivně 

postihnout úroveň vybraných parametrů a na druhou stranu snaha o zhodnocení efektu 

intervence na pohybový systém.  

Práce přináší zajímavé postřehy z minoritního sportovního odvětví a zároveň ukazuje na 

nutnost se podobnou problematikou nadále zabývat. 

Přístup kandidáta byl zodpovědný, dle mého názoru, zpracoval poměrně složité téma velmi 

dobře. 


