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Doplňující komentář k hodnocení práce:
Problematika svalových dysbalancí je v současném sportovním tréninku mimořádně aktuální
mezi odbornou i laickou částí populace. Také problematika diagnostiky a prevence je vysoce
aktuální. Na základě toho kladně hodnotím výběr tématu diplomové práce.
Celkové zaměření práce – jak rešeršní, tak i praktická část koresponduje s názvem, cíly a
úkoly práce. Zvolené metody jsou v „terénním prostředí“ snadno aplikovatelné a jejich
výstupy v praxi proveditelné.
Současnými trendy v problematice se zabývá rešeršní část práce, nastiňuje však i
problematiku sportovního tréninku v házené, která je dle mého názoru v práci nadbytečná.
Teoretická část práce je zpracována s uvedením relevantních východisek, typických pro
danou problematiku. Praktická část se věnuje všem důležitým parametrům, které je možné
z uvedené analýzy zjistit.
Diskuze a závěry práce jsou poměrně podrobně zpracovány a jejich výstup pro praxi je
srozumitelný.

Celkový dojem z práce je negativně ovlivněn formálními i obsahovými chybami, které snižují
kvalitu předložené práce.

Otázky k obhajobě:
1. Jaký by byl Váš návrh na krátkodobou/dlouhodobou terapii přímo u sledovaného
souboru.
2. Od jaké věkové kategorie je podle Vás vhodné specificky se zaměřovat na prevenci
rozvoje sv. dysbalancí?
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