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1. CÍLE A HYPOTÉZY:  

V této bakalářské práci se autorka zabývá problematikou svalových dysbalancí u dětí 

z různých sportovních oddílů a výkonnostních kategorií. Práce představuje jednak rešeršní 

úvod do dané problematiky, ale hlavní zaměření je praktický výzkum mezi dětmi ve 

sportovních oddílech a mezi jejich rodiči. Cíle práce jsou jasně definovány v druhé kapitole 

předložené práce, a jsou doplněny i „Úkoly“ a „Výzkumnými otázkami“, které autorku vedly 

a směrovaly během zpracování výzkumné části. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Práce má 74 stran plus přílohy. Prvních 31 stran tvoří teoretická část práce, zbytek připadá 

na výzkumnou část a seznamy literatury, tabulek, obrázků (…) na konci práce. V teoretické 

části práce přeskočila studentka po dohodě se školitelem širší popisování svalového aparátu – 

to je možné dohledat podrobně v každé příručce anatomie. Zaměřila se tak především na 

vývoj hybnosti u dětí především v mladším školním věku. Věnuje se také vlivu sportu na 

vývoj pohybového aparátu a rizikům jednostranného přetížení některých svalových skupin u 

úzce zaměřených sportovců bez odpovídajících kompenzačních cviků během tréninkových 

jednotek. 

Od kapitoly 8 začíná hlavní část této předložené bakalářské práce, a tou je praktický 

výzkum svalových dysbalancí u vybraných mladých sportovců. Velmi kladně oceňuji, že 

autorka nesbírala jen subjektivní informace, např. pomocí dotazníků, ale vytvořila i praktický 

test svalové síly a svalové délky/zkrácení svalu dle metodiky dr. Jandy (2004). Tímto testem 

prověřila 105 dětí a navíc provedla průzkum mezi rodiči testovaných dětí – tedy zda se vůbec 

zajímají o možné negativní vlivy sportu na pohybový aparát jejich dítěte. Výsledky tohoto 

průzkumu jsou až alarmující. Ukazují, že téma, které si autorka zvolila je aktuální a lepší 

informovanost rodičů by mohla výrazně zlepšit situaci a zdravotní stav některých dětí. 

Výsledky svých výzkumů presentuje autorka ve formě grafů a tabulek. Nenajdeme zde žádné 

formální statistické posouzení výsledků. To u bakalářské práce není na překážku, ale pokud 

autorka bude pokračovat a rozvíjet svoje výzkumné téma i v magisterském studiu, bude 

potřeba na této části výzkumu zapracovat. Krátká diskuse na závěr této bakalářské práce 

poměrně kompaktně shrnuje pozorované trendy v sebraných datech a porovnává je 

s nemnohými publikovanými daty jiných autorů. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

Formální úprava práce je velmi dobrá. Barevně zpracované tabulky jsou přehledné, stejně 

tak jako grafy. V některých případech se příliš nehodí sloupcový graf (graf č. 7, 9) pro 

přehlednou presentaci výsledků. O těchto nesrovnalostech jsme se s autorkou bavili na 

konzultacích, ale vzhledem k nedostatku času před odevzdáním již autorka grafy 

nepředělávala. 

Velmi slušně jsou zpracovány bibliografické zdroje, které zahrnují 34 klasických a 15 

internetových zdrojů. 

Přílohy jsou odpovídající, obsahují ukázky testu svalové rovnováhy a dotazníku pro rodiče 

testovaných dětí. 
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4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Jedná se o velmi slušně zpracovanou bakalářskou práci. Autorka přišla již s jasnou vizí a 

vybraným tématem, které v průběhu výzkumu dále prohlubovala a cílevědomě výzkum 

zpracovávala. Průběžně jsme také konzultovali metodologii výzkumu a postup sběru a 

zpracování dat. Dle mého názoru je, zejména praktická část, práce velmi dobře zpracovaná, a 

poskytuje i dostatek prostoru pro další rozšíření výzkumu v navazujícím magisterském studiu. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

Nemám. 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Datum: 10. 8. 2015                                                             Podpis: Edvard Ehler 


