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Cílem této práce je zjistit, jak se liší dynamická posturální stabilita u hráčů rugby od

dynamické posturální stability u zdravé populace s jinou pravidelnou pohybovou

Aktivitou.
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Výzkumu, který probíhal v říjnu 2020 se zúčastnilo 7  hráčů a 25 probandů z kontrolní skupiny.

Na škodu práce je velmi malý počet probandů a krátká doba výzkumu, což může být důvodem, tak 

překvapujících a zajímavých výsledků, neboť nedošlo, ani v jedné z hypotéz, k potvrzení hypotézy diplomanta. V 

kapitole „Diskuse k výzkumné otázce“ zdůvodňujete možnou horší posturální stabilit u rugbistů. Jednak častým 

výskytem zranění, ke kterému dochází nejvíce během utkání rugby a jednak obdobím pandemického 

onemocnění covid-19.

Otázka k obhajobě: začátek období pandemického onemocnění covid-19 byl březen 2020 a výzkum probíhal v 

říjnu 2020. Očekávala bych tedy, že zranění rugbistů nebude hrát tak velkou roli, neboť období na regeneraci 

bylo poměrně dlouhé. 

Byla  předmětem šetření i činnost hráčů v období březen 2020 -  říjen 2020

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala odkazované zdroje řádně citované a nebo 

parafrázované.

Výborně

Počet probandů  7, počet probandů  z kontrolní skupiny bylo 25. Vzhledem k těžkému období pandemie covid-

19 je počet minimální, ale ještě akceptovatelný pro tento typ práce.                                                                                                                                                                                     
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