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Oponovaná práce se v rozsahu 94 stran textu zaobírá vztahem flexibility a výkonu 
v gymnastických sportech v souvislostech se zdravotními funkcemi a názory trenérské obce. 
Tomuto tématu se věnovala diplomantka již ve své bakalářské práci a v oponované práci 
došlo k rozšíření o další teoretické poznatky a o reflexi prostřednictvím řízených rozhovorů. 
Kladem práce je široký obecný přehled v oblasti řešené problematiky podpořený rozsáhlou 
literární rešerší. Dalším přínosem je jasné vymezení pojmů, jako je „ohebnost“, „pružnost“ 
apod. ve vztahu k tématu flexibility. Diplomantka prokázala orientaci v řešené problematice a 
schopnost spojovat jednotlivosti z dílčích pohledů do obecných závěrů a doporučení. Slabým 
místem práce je prezentace výsledků řízených rozhovorů, které jsou spíše ukázkou názorů 
zástupců vybraných gymnastických sportů na řešenou problematiku. V diskusi k výsledkům 
je sice korektně uvedeno, že vzhledem k malému počtu respondentů nelze přikládat těmto 
výsledkům statistický význam, ale tato část práce nevede k žádným relevantním závěrům.  
Grafická forma vyjádření odpovědí na jednotlivé otázky je sice přehledná, ale procentuální 
vyjádření shody či rozdílu zde pozbývá významu a je pouhým porovnáním názorů dvou 
jedinců. V celkovém kontextu jde dle mého o zdařilou rešeršní práci s nepříliš zdařilým 
pokusem o zachycení reflexe řešené problematiky trenérskou obcí. 

Práce je sepsána kultivovaným jazykem a po formální stránce nevykazuje 
významných pochybení. V celkovém hodnocení přes výhrady k metodologické koncepci 
doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V textu uvádíte, že….. strečink přichází na řadu až po rozcvičení a prohřátí. 
Vysvětlete tuto posloupnost. 

2. Popište rozdíl v aplikaci statického strečinku jako části rozcvičení a jako bloku na 
konci tréninkové jednotky. 

3. V čem spatřujete hlavní důvod rozdílů ve vnímání důležitosti flexibility z pohledu 
trenérů skoků na trampolíně a trenérů ostatních dotazovaných gymnastických sportů? 

4. V práci zmiňujete metodu PNF, která se v posledních letech ve sportu využívá stále 
více. Popište její princip. 
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