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Hodnocení: 

 

Autorka Kateřina Starková se ve své práci zabývá vlivem aplikovaného kondičního 

tréninku pro nevidomé na úpravu svalových dysbalancí. 

 

Teoretická část se věnuje problematice zrakového systému a jeho poruch, kategoriemi 

a klasifikací zrakového postižení a kompenzaci zrakových poruch. V neposlední řadě 

také sportovním aktivitám osob se zrakovým postižením, kondičnímu cvičení a 

svalovým dysbalancím u osob se zrakovým postižením. V praktické části je popsán 

způsob sběru a vyhodnocení dat, získané informace jsou následně diskutovány.   

 

Prevence a odstraňování již vzniklých svalových dysbalancí u osob se zrakovým 

postižením je důležitým tématem a výsledky této bakalářské práce mohou přinést 

důležité informace a inspiraci nejen odborné, ale i širší laické veřejnosti.  

 

Studentka Starková pracovala pečlivě, téměř samostatně a vzhledem ke změně 

vedoucího práce proběhlo minimum konzultací a do některých částí práce nebylo již 

možné zasáhnout. Všechny připomínky k částem, které jsem měla možnost přečíst, 

byly zapracovány, v konečné podobě jsem však měla možnost práci přečíst až po 

jejím odevzdání.  

 

Předkládaná práce svým rozsahem odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 

Autorka prokázala schopnost vyhledat relevantní zdroje k napsání bakalářské práce. 

Při jejich zpracování a interpretaci je možno nalézt rezervy, které by však neměly 

zakrýt přínos této práce. Přes výše uvedené výhrady souhlasím s předložením této 

bakalářské práce k obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě: 

- Jak veliká je v České republice nabídka (popř. přístupnost) lekcí kondičního 

tréninku pro osoby se zrakovým postižením? 

- Je možné/vhodné, aby se osoby se zrakovým postižením účastnily lekcí kondičních 

tréninků pro veřejnost – jaké by to mělo výhody či jaká zde spatřujete rizika? 

 

 

V Praze 1. května 2017                                                       Mgr. Eva Prokešová, Ph.D. 


