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výběr adekvátní, počet probandů 20  je vzhledem k těžkému období pandemie covid-19 odpovídající.                                                                                                         
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Cílem této diplomové práce je zhodnotit a porovnat úroveň dynamické posturální stability fyzioterapeutek s 

bývalou či současnou sportovní (závodní) kariérou  oproti fyzioterapeutkám bez sportovní kariery. Dalším cílem 

je porovnat, jak se liší úroveň posturální stability fyzioterapeutek oproti běžné populaci

89 včetně použité literatury
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V kapitole Diskuze, diplomantka  velmi vhodně diskutuje svoje výsledky, které dokládá i výsledky ze zahraniční 

literatury.

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci

„Hodnocení posturální stability u fyzioterapeutek“, vlastnostmi, jak uvedeno v práci, spadá do kvantitativní, 

experimentální studie. 

Výzkumu, který probíhal od srpna 2020 do února 2021, se zúčastnilo 20 probandů – žen.  V kapitole Diskuze jsou 

shrnuty velmi zajímavé informace o zdravotních potížích spojených 

s vykonáváním práce fyzioterapeuta a to zjm. práci fyzioterapeutů v nemocnici na lůžkové části.  Kladně 

hodnotím také kapitolu limity výzkumu, kde jsou uvedeny problémy související s epidemiologickou situací COVID-

19.

Vzhledem k velmi významnému poklesu zájmu mladé populace o sportovní činnost, je tato práce výzvou pro 

další studii, ve které by bylo zajímavé porovnat dynamickou posturální stabilitu fyzioterapeutek ve věku 25 let a 

30, 40, 50 let včetně pracujících důchodkyň. 

Otázka k obhajobě: Doplňte ještě další fyzicky náročné techniky používané ve fyzioterapii.

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

parafrázované.
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