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Diplomová práce má za cíl zhodnocení vlivu specifické sportovní přípravy dětí ve věku

I2-l5let na posturální stabilitu stoje. Práce je členěna do sedmi hlavních kapitol, obsahuje 53

stran textu a šest příloh. Autor cituje 69 recentních českých a zahraničních prací. Praktická

část obsahuje experiment, Ve kterém diplomant samostatně vyšetřil 46 dětí rozděIených do tří

skupin. První skupinu tvořili biatlonisté, druhou veslaři, ve třetí skupině byly děti, které se

nevěnovali organizované sportovní činnosti.

V teoretické části autor shrnuje poznatky o Ťizení stability a vývoji rovnováhy v dětském

věku, dále se zabývá vlivem sportovní aktivity na posturální stabilitu. Praktická část práce

obsahuje popis cílů včetně tří nosných hypotéz, popisuje metodiku a prezentuje vlastní

výsledky měření. Hlavní hypotézou práce je, že bude shledán statisticky významný rozdíI

mezi jednotlivými skupinami dětí. Autor hodnotil posturální stabilitu pomocí

posturograírckého vyšetření a dále se zaměřil na kvantifikaci počtu posturálních korekcí při

stoji na jedné dolní končetině. Při posturografickém vyšetření byl hodnocen parametr CoP

sway area' Výsledky jsou zpracovány jednak deskriptivně a dále statisticky analyzovány

pomocí testu ANoVA. Část s výsledky je prezentovánanapěti stranách pomocí spojnicových

grafů, boxplotových graftr a tabulek. Diskuse je sepsána na pěti stranách a autor v ní

syntetizuje teoretické poznatky se získanými výsledky.

Hodnocení:

Jedná se o dobře zpracovanou práci, jejtž téma je zajimavé. Diplomantovi se

podařilo podat přehledný pohled na vybranou problematiku, většina citací je

aktuálních. Práce má v celku logickou výstavbu a jednotlivé kapitoly textu na sebe

navazují. Jen bych do textu nezařadil kapitolu 2.5, která působí poněkud vytrŽeně z

kontextu. Grafická úprava textu je na dobré úrovni, pouze u některych grafů je

nevhodná velikost popisků, která je na hranici čitelnosti. Rozsah diskuse je dostatečný.

Práce splňuje formální požadavky magisterské diplomové práce. Autor text pravidelně



l konzultoval, předvedl velice dobrou organizační schopnost a flexibilitu při zajištěnÍ

probandů pro jednotlivá měření, která realizoval samostatně. Práci iako školitel

doporučuji k obhajobě.

Y Praze dne 17.5.2015 PhDr. ondřej čakrt, Ph.D.,/ffi


