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Diplomová práce s názvem „Změny úrovně rovnováhy po přípravě na in-linech“ je 

zpracována na 68 stranách, z toho je 65 stran textu a 3 strany příloh. Svým rozsahem je práce 

na spodní hranici. Součástí textu je 5 obrázků, 17 tabulek a 16 grafů. Práce je přehledně a 

logicky rozčleněna do 7 kapitol, seznamu literatury a příloh. Seznam literatury obsahuje 

celkem 58 citačních zdrojů, z toho je 7 internetových, 44 knižních a 7 časopiseckých. 

Zahraničních titulů bylo použito celkem 9, z toho 3 časopisecké a 6 knižních.  

Předložená diplomová práce je po formální stránce na poměrně dobré úrovni. V textu se 

vyskytlo pár formálních chyb, zejména v úvodních kapitolách (str. 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 

29, 31). Citace literatury je podle platné normy ISO s drobnými nedostatky. V textu jsou 

citovány některé tituly, které chybí v seznamu literatury (Roth a Winter, 2002 – str. 54; Kos, 

1969 – str. 20; Kovář, 2009 – str. 21; Dvořák, 2000 – str. 23). Dále jsou v textu nepřesné 

citace (Punch, 2000 – str. 29; internetové citace; při více autorech se používá mezi posledními 

dvěma autory spojka „a“; nepoužívá se křestní jméno – Iva Pecáková – str. 30; u přímé citace 

musí být uvedena strana – str. 30; do tří autorů se v textu vypisují všechna jména – str. 22). 

Kapitolu 2 by bylo vhodnější nazvat „Teoretická východiska“ než „Teoretická část“. Cíl by 

bylo vhodnější lépe formulovat. Slovní obrat „vypozorovat změnu“ není vhodně zvolený, není 

tento výzkum postavený na pozorování ale na měření.  

Po obsahové stránce mám k práci následující připomínky. V kapitole „Teoretická část“ by 

mohla být podle mého názoru více rozpracována podkapitola týkající se bruslení z pohledu 

fyziologického a detailnější popis výzkumného přístroje footscan. V textu se v této kapitole 

objevují některé špatné termíny: váha místo hmotnost (str. 17, 25, 26) nebo m. tikalis anterior 

(str. 22). V metodice práce je chybně uvedena metoda rešerše literatury, ta nebyla použita při 

samotném výzkumu. Stejně tak sem nepatří odstavce týkající se zpracování teoretických 

východisek práce. V metodice práce naopak chybí, jaké pozorování bylo při samotném 

výzkumu použito, stejně tak jaký způsob dotazování. Vše je popsáno pouze v obecné rovině 

s citací metodologické literatury. Chybně je uvedeno, že při výzkumu byl použit dotazník. 

Jednalo se o anketu. Výsledky jsou přehledně zpracovány a doplněny tabulkami a grafy. 

Autorka se více zabývala zprůměrováním výsledků celé skupiny, ačkoli výsledky byly velmi 

rozdílné a tak působí konečné výsledky mnohdy zavádějícím dojmem. Bylo by lepší zaměřit 

se podrobněji na interindividuální porovnání, kde by autorka porovnávala každého probanda 

zvlášť a mohla by lépe hledat příčinné vztahy, proč k daným změnám došlo. Ve výsledcích je 

nadbytečná podkapitola 5.8, kde se jedná jen o shrnutí toho, co je již napsáno na předchozích 

stránkách. V metodice práce bylo uvedeno, že další metodou použitou při výzkumu, bylo 

pozorování, ale ve výsledcích se nic z toho nenachází. Diskuse není dostatečná, je zde velmi 

málo dalších výzkumů a autorka nevyužila ani plně anketu, která měla být součástí této práce. 

Neboť v anketě byla otázka, jakým aktivitám se probandi ještě dále věnují nebo věnovali, a na 

základě poslední věty v diskusi je zřejmé, že se autorka tímto nezabývala. V příloze by mohly 

být vyplněné ankety od jednotlivých probandů. 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Jak byla použita metoda pozorování při výzkumu? 

2. Jak se počítá Rombergův index a o čem vypovídá jeho stanovená norma? Co znamená 

z praktického hlediska, když jsou probandi nad nebo pod touto normou? 

3. Proč počítáte Rombergův index ze 2 stojů, když v literatuře uvádíte, že je počítán z 3 

stojů? 

4. Jak si vysvětlujete u vstupního testu rozdíly ve stoji na pravé a levé noze? U některých 

probandů byly rozdíly minimální (např. proband 1, 2, 7) a u některých výrazné (např. 

proband 4, 10)? 

5. Jak si vysvětlujete u probanda 1 zhoršení výsledků při výstupním měření ve stoji na 

pravé a levé noze?  

 

Předložená práce po formální i obsahové stránce splňuje požadavky, které jsou na 

diplomovou práci kladeny. Práci připouštím k obhajobě. 

 

 

V Praze, 27.8.2019     PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. 

        Oponentka práce 


