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stupeň hodnocení

vyzdvihuji schopnost diplomantky zorganizovat výzkum v terénu

Cílem diplomové práce bylo zjistit míru závislosti mezi úrovní posturální stabilizace na základě posturálního 

provokačního testu s pomůckou Propriomed a změnou tepové frekvence monitorovanou v průběhu tohoto vyšetření.

60

63 (z toho 26 cizojazyčných)

Změna tepové frekvence při posturální terapii

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

1) v teoretické části jsou nedostatečně popsány souvislosti, které mají být teoretickým podkladem práce (kinezologické 

souvislosti ve smyslu náročnosti posturální  stabilitzace, mechanizmu zvýšení TF , popř. vztahu zdatnosti)

2) hlubší analýza pak chybí i v diskuzi

velmi dobře až dobře

v seznamu použité literatury jsou chyby v rozličení citace některých knih a časopisů

1) Cílem diplomové práce bylo zjistit míru závislosti mezi úrovní posturální stabilizace na základě posturálního 

provokačního testu s pomůckou Propriomed a změnou tepové frekvence monitorovanou v průběhu tohoto vyšetření, 

resp. terapie.  O terapii se pak dále nikde v DP nemluví. 

2)Cílem tohoto testu je vyprovokovat řízení posturální stabilizace limitním zatěžováním tak, aby došlo buď k mobilizaci, 

nebo k vyčerpání rezerv posturálního řízení. (s. 64) O jaké řízení se jedná a jaký má vztah k měřené TF není 

dostatečně vysvětleno.

3) Vysvětlete, jak bylo v průběhu měření levé a pravé HK měněno snímání ze senzorů na těle probanda (označeny a 

zapojeny stále nebo střídavě - z metodiky není patrné).

jednoduchý ake stylistický čistý text

v práci chybí podklady vysvětlující zvolené metody (viz připomínky) a v práci není řešena terapie, která je v názvu 

práce

17 tabulek, 5 grafů, 4 obrázky, 7 příloh


