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Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit rovnováhu u probandů, pravidelně se věnujících bojovému umění 

taekwondo a porovnat ji s běžnou populací, která  se  pravidelně  nevěnuje  žádné  sportovní  aktivitě  a  současně 

nemá jakékoliv zkušenosti s bojovým sportem. 
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Hodnocení rovnováhy u bojového umění Taekwondo

95 tabulek, 3 grafy, 6 příloh

v práci postrádám více rozrbrání tréninkových návyků probandů, kde by bylo zcela jasně vidět, jak trénink ovlivňuje 

rovnováhu; autorka sama sport aktivně neprovozuje a proto mohou být její úvahy zkresleny

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP

nízký počet literárních zdrojů vzhledem k tomu, že se jedná o magisterskou diplomovou práci; řešerše studií s 

obdobdou problematikou se ve většině týká zcela jiné věkové kategorie, kde mohou být parametry výsledků 

zkresleny fyziologickým vývojem; na str. 15 citace biomech.ftvs.cuni.cz není dle citační normy

cíl práce byl splněn částečně, není přesně definována kontrolní skupina

stupeň hodnocení

přehledně zpracovaná výsledková část práce

největší problém vidím v metodice výzkumu a nehomogenitě testovaných probandů (velké věkové rozmezí, 

rozdílné tréninkové zatížení, rozdíl v pohlaví, subjektivně pociťované problémy u vyšetření; kontrolní skupina není 

nikde zcela jasně definována); chybí porovnání muži X ženy; Taekwondo je navíc velmi dynamický sport, kde je 

kladen důraz na rychlost, obratnost, koordinaci a vytrvalost - měření pouze statických pozic mi nepřijde zcela 

vypovídající    

práce je psána čtivě bez gramatických chyb
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1) Na str. 19 uvádíte studii na baletkách, kde bylo zjištěno, že mají rovnovážné schopnosti vycvičeny pro konkrétní 

prvky, v běžném životě je však neužívají. Nebude stejný problém i u taekwondistů?

2) U experimentální skupiny v průběhu nebo před začátkem měření udávali proband 1 bolest Cp, proband 4 bolest 

kyčelního kloubu, proband 5 únavu, proband 6 únavu a proband 8 bolest Lp. U kontrolní skupiny proband 5 uváděl 

únavu, proband 6 bolesti kolen a dokonce jsou zaznamenány přestávky v měření, proband 7 bolest nohou a 

proband 8 únavu. Do jaké míry považujete tedy výsledky za validní? Navíc v diskusi na str. 103 uvádíte, že únava  

a nedostatek spánku může výsledky významně zkreslit. Nejsem si zcela jistá, zda má tím pádem měření nějakou 

výpovědní hodnotu.

3) Jak jsem již zmiňovala výše, není zohledněno pohlaví probandů, i přes to, že v diskusi na str.101 píšete, že má 

na stabilitu významný vliv.

4) Prosím vysvětlete, proč v diskusi na straně 100 a 101 stanovujete hypotézy na základě naměřených hodnot.

5) V diskusi navíc výsledky vaší práce stavíte do kontextu se studiemi, kde je zcela rozdílná testovaná skupina 

(věk). 

6) Dále v diskusi na str. 103 uvádíte, že víte o významné nehomogennosti obou skupin. Z jakého důvodu tedy byli 

probandi zařazeni do výzkumu?

dobře - dle obhajoby
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