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Předložená výzkumná práce pojednává o dvou formách kondičníhocvičení_ standardního a cvičenís prvky metody Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) s využitím
k zvýšenízdatnosti seniorů. Téma práce je aktuální a velice pečlivě zpracováno.
\

Stavba práce

Teoretická část práce je stručně popsána na 23 stranách, autorka se zde ve prvním oddílu
věnuje procesu stárnutí a jeho dopadu na různésystémy lidského organismu s vlivem na sniŽování
tělesné zdatnosti. Druhý oddíl v přehledu poznatků, adekvátně názvu práce, popisuje pozitiva udrŽení tělesné aktivity v seniorském věku, jako i hlavní sloŽky tréninku s dopadem na změny v pohybovém systému.
V pododdíIu I.2.3 autorka poukazuje na důvody využiti prvků DNS v kondičnímtréninku
seniorů, poslední pododdíl def,rnuje rizné způsoby hodnocení tělesné zdatnosti u seniorů, některé
autorka použila ve své výzkumné části práce, ty jsou pak více rozebrány v kapitole 3 Metodika prá_
ce.

Praktická část práce obsahuje podrobně definované hypotézy, pečlivě popsané cíle

a metodiku práce.

Výzkum byl proveden na 32 seniorech, kteří byli rozděleni do dvou skupin a zúčastnilise

6

-týdenního skupinového programu s frekvencí 2x týdně (tedy 12 skupinových cvičení)s trváním 60
minut. Skupiny byly velice homogenní, jak věkem, tak i BMI parametry.
První skupina (n:17 seniorů) absolvovala skupinové kondičnícvičenístandardního dizajnu,
2 skupina (n:i5 seniorů) zvyšovala svoji kondici cvičeníms prvky DNS. Vliv na kondici byl
u všech seniorů ověřován pŤed zahájením a po ukončenísérie skupinových cvičenívyužitímstandardizovaného Senior Fitness Test Battery (SFT), někteří senioři k tomu podstoupili ještě testování
rovnováhy pomocí Balance Error Scoring System (BESS).
Výsledky práce potvrzují pouze hypotézu 1, statisticky významně se vylepšili senioři v obort
skupinách, mezi skupinami ve zlepšení ale není statisticky významný rozdil míry zlepšení.Velice
zajimavéjsou ale výsledky na str. 4]- 48, kde autorka poukazuje navýraznějšízlepšení u testů
pod normou a seniorů pod normou ZIoVna ve skupině cvičícíchDNS.
Výsledky jsou rozdělené jednotlivě na zhodnocení testu SFT a v dalším pododdílu hodnocení BESS. Tady autorka pouŽila odlišnéměřítko v grafu, co můŽe čtenáře uvést k mylné představě,
Že skupina DNS má výrazně lepšívýsledek tohoto testu'
V diskuzi, která je dostatečně proporčník rozsahu práce, se autorka kriticky věnuje komparaci výsledků své pilotní studie se studiemi podobného dizajnu ve světě, taky poukazuje na limity a úskalísvé práce. Velice si cením zde uvedených subjektivních hodnocení pacientťt, a také hodnocení autorky (str. 57), která se na praktickém provedení výzkumu podílela v roli cvičitelky a fyzioterapeutky.
Práce je doplněná přílohou s popisem obou druhů skupinových cvičenípoužitých
ve výzkumu' iako i doplnění grafu k výzkumné části, na které se odvolává autorka v textu.

Citace a práce s literaturou
Autorkave své práci pracuje se56 citacemi, 50oÁz nichie mladších5let od vydání' co
značíaktivní práci studentky s vyhledáváním v aktuální literatuře, více než 80% odkazů 1e
od zahraničních autorů.

Citování v textu i odcitování v referenčnímseznamu splňuje citačnínolmu. Nejvýraznější
chybou v referenčnímseznamu je odsazování textu, zejména z citování internetových zdrojů článků.

Formální náležitosti

Grafická stránka práce je na úrovni, rozdělepí do kapitol a oddílťr je přehledné.
Drobné chyby se vyskytly v překlepech ( např. str.47 ... napičítano- napočteno), formátování grafrr ( obrázek 1 1. verus obrázek I2.), odsazování textu - např' v referenčnímSeznamu str. 61'
68. Tyhle chyby však nijak nesniŽují úroveň diplomové práce.

Využitelnost práce
Práce díky svoji stručnosti a jasnosti je čtivá, podává rychlý přehled o popisované problematice. Čtenářůmtak nabízískvělou moŽnost zorientovat se v otázce tělesné kondice seniorů jako
i ve formách kondičních cvičení,ale hlavním přínosem práce je výzkum, který ukazuje, že i rehabilitačnícvičenímůžemít přinejmenším stejný vliv na zvýšenítělesné kondice, jako standardní kondičnícvičení.
Autorka k psaní práce přistupovala velice zodpovědně, aktivně se projevovala
na konzultacích, chodila na ně připravená a s nápady i dotazy. Vyzdvihuji energii a časovou dotaci,
kterou autorka práci věnovalazď1ména Ve výzkumné části, kde si sama zabezpečila prostory a dostatečný počet probandů, všech 24 cvíčebníchjednotekv průběhu 12 týdnů také odvedla.

Závér

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, hodnotím

azajímavou, doporučuji ji k obhajobě.

ji jako

přínosnou

otáuky k obhajobě:
Doplňující
1) Jaké dalšítesty by se dali použítk zhodnocení tělesné zdatnosti a v čem by se lišili
o-d provedených testu v DP?
2) Čekala by autorka rozeJi| ve výsledcích výzkumu při změně koncepce cvičebníjednotky s prvky DNS, kdy by se tyhle prvky vložili i do zahřívací a protahovací části?
3) Podle čeho se dá více objektivně hodnotit sdělení autorky ze str.57. o' ...pohyb byl
koordinovanější, klouby byly lépe centrovány,výrazně se zlepšila kvalita provedení.''?
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