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Připomínky: V několika případech diplomantka nesprávně uvádí termín váha probanda místo 

hmotnost (str. 17, 33).  

V praktické části jsou uvedeny a analyzovány výsledky z několika velmi dobře vybraných 

metod pro analýzu. U Rombergova indexu chybí, co jednotlivé odlišnosti u některých 

probandů od stanovené normy znamenají.  

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 42 jsou uvedeny hodnoty Rombergova indexu, jehož hodnoty by se měly 

pohybovat v rozpětí 1-1,2. Čemu napovídají u některých probandů nízké hodnoty 

indexu 0,9 a především vysoké hodnoty až 1,7? 



2. Co mohlo způsobit, že se někteří probandi v testech FLL nebo FLP nejen že nezlepšili, 

ale naopak zhoršili?  

3. Při hodnocení statistické významnosti prostřednictvím t-testu byly vypočítány nejvyšší 

hodnoty 0,2311 u testu FLP, o čem tato hodnota vypovídá? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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