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1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x

logická stavba práce

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Výsledky jsou přehledně zpracovány do tabulek, škoda, že nebylo využito i grafů pro větší názornost.

Práce je psána srozumitelně, čtivě, přesto velmi odborně.

Otázky: 2. V práci popisujete pozitivní vlivy lezectví na pohybový systém. Jaký efekt bude mít nesprávná svalová 

souhra při lezení včetně zhoršené aktivity HSSP? 2.Nebyla řešena otázka obuvi u lezců,. Může mít vliv na aktivitu 

nohy a tím opory celého těla? 3. Jaké důvody vás vedly k výběru testů SOT, LMC test a LS test pro měření? 4. 

Doporučila byste lezecké aktivity osobě, která má strukturálně omezenou pohyblivost v kyčelním kloubu? 

Zdůvodněte své rozhodnutí, prosím.

Studie obsahuje, vzhledem k náročnosti testování, poměrně velké množství probandů. Výsledky byly velmi dobře 

zpracovány, diskuse byla věcná, mohla být možná odvážnější.

stupeň hodnocení

Cíle práce, včetně teoretických východisek byly splněny bez výhrad. 

V teoretické části je velmi dobře a na základě aktuálních poznatků zpracována problematika lezení i posturografie. 

Kvalitu práce by ještě vylepšilo rozvedení svalových řetězců zapojujících se při lezení. 

Diplomová práce plně odpovídá požadavkům na ni kladeným. Rozsáhlá rešerše dává poměrně kvalitní podklad pro

výzkumné otázky, na jejichž podkladě byla zvolena a podrobně popsána metodika měření. Výsledky jsou pak

věcně diskutovány.

Diplomantka čerpala pro rešerši a závěrečnou diskuzi z velkého množství experimentálních studií, téma bylo pojato

široce a komplexně.

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Michaela Stupková

Bc. Kateřina Karšayová

Hodnocení dynamické posturální stability u lezců

Tato diplomová práce má za cíl zhodnotit a porovnat úroveň dynamické posturální stability lezců a rekreačně 

sportujících jedinců za pomoci dynamické počítačové posturografie Smart EquiTest System od společnosti 

NeuroCom Incorporated.

84

96 (z toho 63 cizojazyčných)

10 tabulek, 3 přílohy



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

dle obhajoby práce

10.05.2019

 

Mgr. Michaela Stupková

Otázky: 2. V práci popisujete pozitivní vlivy lezectví na pohybový systém. Jaký efekt bude mít nesprávná svalová 

souhra při lezení včetně zhoršené aktivity HSSP? 2.Nebyla řešena otázka obuvi u lezců,. Může mít vliv na aktivitu 

nohy a tím opory celého těla? 3. Jaké důvody vás vedly k výběru testů SOT, LMC test a LS test pro měření? 4. 

Doporučila byste lezecké aktivity osobě, která má strukturálně omezenou pohyblivost v kyčelním kloubu? 

Zdůvodněte své rozhodnutí, prosím.

výborně




