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Otázky k obhajobě:
V čem podle Vás spočívají rozdíly jednotlivých zrakových onemocnění v jejich projevu
v posturální stabilitě?
Proč jste nezvolila kompletní skupinu intaktních pro srovnání – jenom jednotlivce?
Doplňující komentář k hodnocení práce:
Kvalitně zpracovaný teoretický rozbor zkoumané problematiky. Slabinou je zvolený metodologický
dizajn práce, kde je nemožné ověřit jednotlivé hypotézy, chybí kontrolní skupina. Nesouhlasím
s potvrzením hypotézy 3, hypotézu nebylo možné potvrdit / zamítnout na základě komparace
s intaktním jednotlivcem. Práce má drobné formální a stylistické nedostatky (překlepy, název
tabulky pod tabulkou, nedokončená věta, metodologicky nesprávný popis závislé proměny a až
následně nezávislé proměny v teoretickém rozboru práce apod.).
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