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Doplňující komentář:
Diplomová práce zpracovává téma, které je aktuální z hlediska možnosti diagnostiky a
následné individualizace PA v pohybovém režimu běžné populace.
Práce je rozdělena vyváženě na teoretickou a praktickou část a čerpá z moderních
aplikovaných postupů v rámci diagnostiky i realizace zvolených kompenzačních postupů.
Na práci pozitivně hodnotím její zaměření, kdy popisuje teorii kompenzačních postupů a
následně řeší efekt intervence. Autor v práci používá moderní diagnostické postupy, které
jsou schopny validně postihnout změny v morfologii či funkci složek pohybového systému.
Pozitivně také hodnotím samostatnost a přístup kandidáta při řešení závěrečné práce.
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