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Otázky k obhajobě:  

 

Proč jste si k měření síly na izokinetickém dynamometru vybrala právě hlezenní kloub? 

O jaký druh studie se jednalo? 

Byly součástí intervence i kompenzační cvičení?  

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Předložená práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Dostatečný je textový rozsah i počet 

citovaných prací. Struktura práce odpovídá požadavkům na práci diplomovou. V textu nacházíme 

jen malé množství překlepů či chyb. Diplomantka prokázal zájem o danou problematiku, jak je 

vidět v teoretické tak v praktické části práce. V teoretické části práce rozebrala dostatečně  

problematiku vztaženou k tématu. Výsledky mohou být využitelné v praxi a mohou pomoci při 

vytvoření metodického manuálu pro výuku slackline, jakožto velmi aktuálního nově se rozvíjejícího 

sportu. Po metodologické stránce je velmi dobře zpracována. Chybí zde jen kapitola, o jaký druh 

studie se jednalo. 
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