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Cíl práce:
Cílem této práce je zjistit,jaký vliv má stav posturální stabilizace na výšku výskoku u basketbalistů,zachytit úroveň posturální
stabilizace před a po 6ti týdenní posturální proprioceptivní terapii na posturomedu a zjistit,zda se u probandů změní výška výskoku
po této terapii.
1. Rozsah:
* stran textu
69 stran
* literárních pramenů (cizojazyčných)
74 titulů,z toho 21 anglickém,4 slovenském,2německém jazyce
* tabulky, grafy, přílohy
69 str.příloh,4 obrázky,1 graf,23 tabulek
2. Náročnost tématu na:
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* vstupní údaje a jejich zpracování
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* použité metody
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hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu
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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Experimentální práce je zajímavá a je škoda,že testované soubory nebyly početnější a kromě věku a výšky těla nejsou uvedeny
žádné údaje o probandech( např. hmotnost probanda,jeho výkonnost,jak dlouho a často trénují apod.)Pojem minižákyně je
nevhodný,používá se výraz mladší školní věk pro děti.Kombinace probandů rozdílného věku (dětí a dospělých ) se mi jeví jako
nevhodná s ohledem na to,že možnosti změn jsou v obou skupinách různé ( u dětí vývojové hledisko).Dle mého názoru nízké
počty probandů,trénink 6 týdnů s frekvencí 2x týdně na posturomedu,snižuje validitu výsledku Vašeho experimentu.Zvolila jste jako
kritérium výběru probandů jejich čísla na dresu pro zařazení do skupin,což už není náhodný výběr a může být ovlivněn výkonnosti
nebo dobou nástupu do oddílu.Vysvětlete,co máte na mysli tvrzením,že testovým kritériem je statistika a uveďte konkrétní testovací
kritérium.
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