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dané téma, včetně vyvození praktických závěrů z práce.Otázky : V diskusi uvádíte, že bylo zjištěna závislost
stabilizačních schopností na věku- mohou rovnovážné schopnosti souviset i s "pevností" jednotlivých segmentů
těla? Čím si vysvětlujete velký výkyv několika probandek při měření?
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