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Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

samostatnost diplomanta při zpracování tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná

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

Otázky pro obhajobu: 1. Jaké byste očekávala změny, v posturální stabilitě po skončení těhotenství a proč?  

2.Mohou být některé změny v posturálním chování způsobeny psychickým stavem jedince? 

Práce je zpracována přehledně , výsledky jsou uvedeny v grafech a tabulkách, další vyhodnocení výsledků pak v 

přílohách.

Byla zvolena standardní nicméně komplexní metoda pro zhodnocení jak statické tak dynamické posturální stability. 

Autorce se podařilo velmi dobře interpretovat naměřená data, což u této metody není zcela jednoduché.

Práce je psána srozumitelně a na vysoké odborné úrovni. 

7 tabulek, 9 obrázků, 9 grafů, 6 příloh

Diplomantka svou práci zpracovala samostatně, práci průběžně konzultovala.

Diplomová práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Autorce se podařilo zmapovat posturální chování ženy v 

průběhu těhotenství, tyto změny zaznamenat a následně kriticky zhodnostit v diskusní části práce. 

Diplomantka zpracovala téma možného vlivu změn v těhotenství na posturální stabilitu obsáhle a přehledně, 

rovněž oceňuji přehledný způsob zpracování pojmů týkajících se posturální stability, ve kterém je obtížné se 

orientovat. Práce obsahuje široký přehled studí publikovaných na téma posturální stability u těhotných žen a jsou v 

DP poměrně detailně diskutována.

Cíl diplomové práce byl bez výhrad splněn. 

stupeň hodnocení

Hlavním cílem práce je zhodnotit vliv těhotenství na statickou a dynamickou posturální stabilitu ženy pomocí 

dynamické počítačové posturografie. Dílčím cílem je determinovat relativní důležitost různých senzorických vstupů 

potřebných pro udržení posturální stability, jakými jsouvizuální,  proprioceptivní a vestibulární informace.
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