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Připomínky: oporti podobným výzkumům v dané oblasti se jedná o výjimečnou práci , kde je porovnáván  vztah
zatáčivosti ve třech rozdílných motorických vzorcích se stranovou preferencí člověka za účelem podpory nebo
odmítnutí hypotézy, že zatáčivost je u člověka pravděpodobně stejně jako lateralita určována rozdílnou úrovní
neurotransmiteru domapinu v mozkových hemisférách.
Je proto trochu škoda, že nastavený design nebyl 100% dotažen ve statistické části, kdy v práci chybí vysvětlení a
popsání přepdokladů pro použití jednotlivých technik analýzy a zpracování dat.  Práci to zhlediska interpretace limituje
Otázka: kontingenční tabulky ukázaly přece jen nějaký trend v zatáčivosti, nicméně ten byl skryt díky značné
nehomogenitě některých výsledků. Co může být příčina této nehomogenity?



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 30.4.2015

Připomínky: oporti podobným výzkumům v dané oblasti se jedná o výjimečnou práci , kde je porovnáván  vztah
zatáčivosti ve třech rozdílných motorických vzorcích se stranovou preferencí člověka za účelem podpory nebo
odmítnutí hypotézy, že zatáčivost je u člověka pravděpodobně stejně jako lateralita určována rozdílnou úrovní
neurotransmiteru domapinu v mozkových hemisférách.
Je proto trochu škoda, že nastavený design nebyl 100% dotažen ve statistické části, kdy v práci chybí vysvětlení a
popsání přepdokladů pro použití jednotlivých technik analýzy a zpracování dat.  Práci to zhlediska interpretace limituje
Otázka: kontingenční tabulky ukázaly přece jen nějaký trend v zatáčivosti, nicméně ten byl skryt díky značné
nehomogenitě některých výsledků. Co může být příčina této nehomogenity?

2

podpis




