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 5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Práce je logicky členěna do navazujících částí, které jsou pro lepší přehlednost vhodně doplňované 

obrázky, grafy a tabulkami. V textu jsou některé terminologické nesrovnalosti, např. "biomechanika 

hřbetu". Je však třeba podotknout, že jejich aktuální význam dostatečně vyplývá z kontextu věci. Výhradu 

tak mám pouze k rozsahu zpracování experimentálních dat, resp. interpretaci nalezených zjištění, které se 

prakticky omezilo pouze na přímý komentář k jednotlivým měřením. Na druhou stranu je tu ale fakt, že 

přes průměrný rozsah experimentální činnosti z hlediska počtu měření či počtu probandů je nasnímaný 

soubor dat poměrně rozsáhlý a hlavně plný artefaktů a tedy jeho zpracování pro finální použití bylo 

extrémě náročné. S ohledem na uvedené věřím, že nejen pro autorku je tato práce východiskem pro 

navazující odbornou a výzkumnou činnost v dané oblasti. Protože práce splňuje požadavky kladené  na 

závěrečné práce tohoto typu, doporučuji ji k obhajobě. 
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