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Předložená  diplomová práce  na téma „Hodnocení dynamické posturální  

stability tenistů“ je zpracována na 62 stranách textu, za použití 88 literárních  

zdrojů a je doplněna čtyřmi přílohami. 

 

Cílem předložené práce je zhodnotit posturální dynamickou stabilitu u tenistů a 

tenisek, které se věnují závodně tomuto sportu v České republice a následně 

výsledky porovnat s dynamickou posturální stabilitou u běžné populace. 

 

Diplomová práce má klasické členění – sedm základních kapitol. Toto je 

v souladu s požadavky, které jsou kladeny na diplomové práce. 

 

V teoretických východiscích diplomové práce autorka zpracovává téma „tenis“ a 

to z nejrůznějších aspektů, od fyziologických, přes kineziologické až 

k biomechanickým. Důkladně se věnuje posturální stabilitě – nejprve 

z obecného pohledu a následně ve vztahu k tenisu. 

  

Teoretická východiska diplomové práce jsou co do rozsahu i obsahu vyhovující 

vzhledem k řešenému tématu, celá kapitola je zpracována velmi pečlivě, jasným 

srozumitelným jazykem, za použití velkého množství literárních zdrojů, které 

jsou v textu pečlivě citovány. 

 

Metodologické postupy práce jsou zpracovány dobře, výzkumné otázky a 

rovněž hypotézy jsou formulovány jasně, navržený postup řešení je vyhovující 

vzhledem k charakteru práce. Cíle a úkoly práce jsou vymezeny jasně. 

 

Za výše uvedeným cílem autorka provedla časově velmi náročné měření, před 

tím byla nucena naučit se pracovat se složitým zařízením k hodnocení 

dynamické posturální stability. Vlastní šetření provedla autorka sama, výsledky 

následně zpracovala velmi přehledně a rovněž za pomoci názorných grafů a 

tabulek. Výsledky za využití vhodných statistických postupů prezentovala  

v kapitole výsledky.  



 

Kvalitní je kapitola diskuse – zpracovaná na osmi stranách textu. Kapitola 

diskuse je jak velmi obsažná, tak je velmi dobře strukturovaná. 

 

K formální stránce práce, k přístupu diplomantky, jakož ke konzultacím po dobu 

realizace práce nemám připomínek. Shodně tak nemám žádných dalších 

připomínek k celé diplomové práci. 

 

Předložená práce je na velmi dobré úrovni a výsledky, ke kterým autorka 

dospěla, i když se nepotvrdily všechny její předpoklady, jsou cenné ne jen pro 

oblast sportu, ale i pro obor, který autorka studuje. 

 

Současně prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou 

odkazované zdroje řádně citovány a/nebo parafrázovány.  

 

 

Závěr: 

Předložená diplomová práce plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové 

práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci 

Bc. Gabriely Váchové k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 

 

 

Dotaz pro obhajobu: 

Jaké je vaše doporučení pro další šetření či výzkum v této oblasti. 

 

v Praze 24.4. 2020 

 

 

 

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc. 

     katedra fyzioterapie UK FTVS 

 
 


