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Předložená práce zpracovává zajímavé téma. Je napsána na 73 stranách včetně příloh, z formálního hlediska 

má všechny náležitosti. Autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou, množství zdrojů je z hlediska 

bakalářské práce dostatečné (27 bibliografických citací a 9 elektronických zdrojů), zdroje jsou relevantní k 

tématu, doporučila bych však více cizojazyčných zdrojů a také vyšší odbornost některých citovaných textů 

(raději použít odborný článek než brožuru pro pacienty). Výzkumná část pracuje s daty (anketou) získanými 

v Centru Paraple, což bylo schváleno Etickou komisí této organizace. Autorka ve výsledcích práce představila 

zejména metodiku cvičení DRUMS ALIVE pro vozíčkáře, což je největším přínosem práce.                                                                                

Marie Ančerlová nejdřívě zpracovávala bakalářskou práci pod vedením kolegyně Kamarýtové. Vzhledem k 

ukončení pracovního poměru mgr. Kamarýtové během akademického roku byla studentka několik týdnů bez 

vedoucího práce. Vedení této bakalářské práce jsem se ujala na přelomu února a března, kdy již byla 

výzkumná část realizována. Z mého pohledu tedy studentka pracovala velmi samostatně.                                                                                                                        

Předložená práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce. Její kvalitu bohužel mírně snižují drobné 

chyby (překlepy, některé nevhodné - neodborné formulace, formální chyby v citacích), k práci by bylo 

vhodné přiložit errata. Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: Myslíte, že by bylo vhodné na konci cvičební lekce zařadit nějaké kompenzační cvičení 

(vzhledem k typu zatížení, typu postižení…)?

velmi dobře
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Marie Ančerlová

Aplikování programu DRUMS ALIVE® (bubnování na gymnastické míče) pro osoby po míšní lézi

Cílem práce bylo sestavit a aplikovat cvičební jednotku fitness programu Drums Alive pro osoby po míšní 

lézi. Dalším cílem bylo zjistit, jak budou účastníci lekce na tento typ cvičení reagovat.

stupeň hodnocení


