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PhDr. Tereza Nováková, PhD.

stupeň hodnocení

Diskuze využití a zdůvodnění použití YBT je zbytečně v metodice (logicky spíše teoretická východiska a 

diskuze) a  popis samotného provedení a způsobu měření je pak "ukryto" v rozsáhlém textu.

Vzhledem ke celkové kvalitě textu jsou v diskuzi jednotlivé výsledky méně konfrontovány s již 

publikovanými pracemi.

Studentka prokázala svou diplomovou prací schopnost zorganizovat pilotní výzkum na velkém vzorku 

probandů s využítím u nás nového a v praxi využitelného měření YBT. 
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Bc. Tereza Mrázková

Efekt fitness konceptu FLOWIN® na rovnováhu a spinální segmentální stabilizaci

Tab. 25, Obr. 8, Graf 4, Přílohy 4

Cílem této diplomové práce je zjistit, zda má cvičení fitness konceptu FLOWIN®

reálný, tj. ověřitelný vliv na rovnováhu a spinální segmentální stabilizaci jedince, a to

na základě porovnání naměřených dat u cvičenců s odlišnou úrovní, která je rozlišena

délkou doby cvičení (začátečníci, pokročilí) a instruktorů skupinových lekcí

provozovaných v České republice.
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Vysvětlete, jak byla stanovena metodika "trestných bodů" při měření segmentální stabilizace? YBT je 

popisován jako test rovnováhy, ale nemůže být výsledek výrazně ovlivněn svalovou silou probandů 

(zejména u testování horní části trupu)?


