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1. Přístup studenta k zadanému úkolu 
 
 Autor práce velice hezky popisuje problematiku a pomocí experimentu se snaží zjistit 
účinnost silových cvičení na labilních oporných plochách na celkovou rovnováhu.  
 
2. Zvolený postup řešení 
 
 Podstatou práce je experiment. Jedná se o předpoklad, že posilování na balančních 
oporných plochách bude mít kladný vliv na rovnovážné schopnosti. Postup práce a všech 
měření je správný. V bakalářské práci však zcela chybí popis intervenčního obsahu. Autor 
práce se odkazuje na diplomovou práci Michala Štohanzla a přebírá jeho intervenční program. 
V práci by i přesto měla být alespoň stručně uvedena skladba tohoto intervenčního programu 
(popis užívaných cvičení, použití balančních pomůcek atd.).  V tuto chvíli je tak nemožné 
nalézt chyby například v nevhodně zvoleném intervenčním programu. Dále není uvedeno, zda 
alespoň testování probíhalo ve stejnou denní dobu.  
 
3. Dosažné výsledky, jejich přínos a možnost praktického použití 
 
 Bakalářská práce poskytuje mnoho otázek, na které by se dalo navázat diplomovou 
prací. Je těžké hodnotit vliv intervenčního programu na rovnovážný systém těla, když ani po 
ukončení tříměsíčního programu objektivně nedošlo k rozvoji silových schopností u 
experimentální skupiny.  
 
 
4. Formální náležitosti, vnější úprava, vzhled a přehlednost 
 
 Práce je napsána přehledně, úprava a styl psaní je dobré úrovni, autor se však 
nevyvaroval drobným překlepům. Celkově práce ztrácí na kvalitě, již výše zmíněným 
nepopsáním intervenčního programu, v tuto chvíli se pak stává hůře pochopitelnou. Ztrácí se 
tak možnost odhalení příčiny nepotvrzení hypotézy.   
 
 
5. Navržené otázky pro odbornou diskuzi při obhajobě diplomové práce 
 
a) Popište intervenční program, který probíhal u vybraných jedinců a který nebyl popsán 
v bakalářské práci.  
 
b) Kde spatřujete důvod toho, že se nepodařilo potvrdit experiment Štohanzla (2010), i přesto, 
že byl použit stejný program.  
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