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Využití TMG k diagnostice svalových dysbalancí v Jumpingu

Definovat hypotézu o vztahu tréninkového zatížení v jumpingu a svalovými dysbalancemi ve vybraných svalových skupinách s 
využitím přístroje TMG a Inbody 720

Práce co do rozsahu, formálního i jazykového zprácování odpovídá nárokům kladeným na posluchače FTVS UK. Studentka se 
zabývá problematikou vlivu aerobního cvičení Jumping na pohybový aparát jedince. Svou pozornost zaměřila na vybrané 
svalstvo DK. Text je zpracován přehledně s logickou návazností obsahu jednotlivých kapitol. V kapitole Metodika mi chybí 
deskripce dalších metod a technik výzkumu využitých ke zpracování výsledků. Práce neobsahuje žádné vážnější formální 
nedostatky. I když nelze z výsledků práce (především k malému počtu respondentů různého věku ... ) vyvozovat obecně platné 
závěry, vidím práce tohoto typu jako přínosné pro společenskou praxi. Mohou vést ke zkvalitnění tréninkového procesu v 
různých sportovních odvětvích na úrovni výkonnostního, vrcholového ale i rekreačního sportu. 

práce obsahuje 87 stran textu včetně obrázků a grafů
24 (14)
39 obrázků,46 grafů, 1 strana příloh

Otázky k obhajobě:                                                                                                                                                        
1) Charakterizujte zatížení pohybového aparátu při cvičení na malých trampolínkách?                                                            
2) Zdůvodněte výběr měřených svalových skupin?                                                                                                             
3) Jak jste pracovala s výsledky dosaženými pomocí přístroje InBody 720?                                                                           
4) Charakterizujte soubor cvičení aktivačních a posilovacích - uveďte příklady ? 
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