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Tereza

Rothová

Hodnocení posturální stability a funkce hlubokého stabilizačního systému u tanečnic

Cílem práce je zhodnotit statickou i dynamickou posturální stabilitu a funkci hlubokého stabilizačního systému páteře u tanečnic moderního 

tance a porovnat je s běžnou populací, která se pravidelně nevěnuje žádné sportovní aktivitě. 
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 výborně (DLE OBHAJOBY)

podpis vedoucího práce

Studentka v teoretické části zpracovává poměrně do hloubky jak problematiku posturální stability tak její testování u specifické skupiny osob 

- tanečnic. Velmi pozitivně hodnotím myšlenku testování hlubokého stabilizačního systému společně s testováním posturální stability. Práce 

je pojata velmi komplexně, diskuze nad výsledky je vyčerpávající, stejně tak i kritická diskuze o limitech práce spolu s návrhy na zlepšení 

metodiky práce.Oceňuji i využití velkého počtu zdrojů, především cizojazyčných. Otázky:V práci se zmiňujete o nepřesvědčivé korelacimezi 

HSSP a vyšetřením posturální stability. Mohou mít na stabilitu vliv i jiné segmenty nežjen trup a kvalita jeho stabilizačních schopností?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. Práce byla 

hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické dokumentace 

diplomové práce (SIS).


