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Otázky k obhajobě:  
Co je somatotyp a jak jej lze stanovit? 

Předpoklady sportovního výkonu jsou stabilní nebo se mění? 

Jaká genetická předurčenost tanečního výkonu? 

Co jsou limitující předpoklady sportovního tanečního výkonu? 

Co je model a jak se ověřuje? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Základním problémem je skutečnost, že práce řeší něco jiného, než navádí její název. Popisuje 

některé z proměnných, které charakterizují držení těla, ale neřeší problém předpokladů sportovního 

výkonu. Diskuse je velmi povrchní a neřeší příčiny nalezených dat ani klasické srovnání 

s dostupnými literárními údaji. BMI má rovněž jednotky. Celkově se domnívám, že práce byla 

zpracována pod časovým tlakem, a tomu odpovídá obsahová úroveň. 
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