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Z formálního hlediska práce splňuje požadovaná kriteria kladená na diplomovou práci' Autorka využila

relevantních a recentních zdrojů a množství citovaných pramenů je dostačující. Grafická úprava, členění

práce a jazyková úprava jsou plně v mezích požadovaných norem'

Teoretická část práce je obsáhlá a využívá kvalitních a recentních zdrojů' Autor zde popisuje jak řízení a zrání

posturálních řidicích mechanismů , tak vliv vybraných sportů na tyto mechanismy. Jsem mile překvapen

kolik studií autor na toto téma vyhledal a zpracoval' Jen nerozumím kapitole 2'5' Vybrané poruchy

respektive nezapadá mi do konceptu práce, nebo je jakoby z tohoto konceptu vytržená ' Již jen název

Vybrané poruchy je hodně vágní a kapitola je celkově velmi okleštěná a nerozpracovaná a to zejména oproti

předchozím oddílům práce.

Experimentální část práce :

Cíle a hypotézy bývá kamenem úrazu u diplomových prací a bohužel i zde jsou hypotézy neideálně stanovenY

a autor s nimi , a to považuji za největší chybu, již dále v textu nepracuje, nekomentuje je a ani v závěru se o

ně neopírá a nevysvětluje zda-li se mu je podařilo naptnit a jak to s nimi vlastně ,,dopadlo"'

V metodice oceňuji anamnestické rozbory,homogenitu skupin a hlavně počet probandů který odpovídá

diplomové práci a rozdělení probandů do třech skupin přičemž2 jsou kontrolní. Také množství zkoumaných

parametrů a provedených testů je dostačující až obsáhlé'

Výsledky autor předkládá v číselné, grafické i komentované formě a výsledky jsou tak v zásadě přehledné a

komentáře relevantní.

Diskuse je vedena řádně a autor prokazuje schopnost porozumění problematice a práci se zdoji i výsledky

experimentu. Výsledky i diskuse obsahují několik pozoruhodných faktů například to že dominantní dolní

končetina je v této skupině méně stabilní než nedominantní. Z práce mi však neníjasné proč autor proti

sobě postavil skupinu biatlonistů a skupinu veslařů, myslím že hodnotnější by bylo posuzovat 2 adekvátní

sporty např. biatlon a běh, či bruslení apod' Je jasné , že výsledky by nebyly tak signifikantní a že by se práce

toliko nehemžila signifikantními rozdíly , ale bylo by to neotřelejší a kinicky významnější. To že mezi těmito

skuoinami bude rozdíl se dalo předvídat, nicméně chápu že itoto je třeba ověřit a prověřit. V diskusi bych
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