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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:

1) Jedná se o velmi zajímavé téma z pohledu fyzioterapie a aktuálnímu trendu cvičení fitness, kdy by výsledky 

práce mohly být dále publikovány.

2) Autorka na str. 76 správně uvádí omezení a vymezení výzkumu, což není zcela obvyklé.

3) Vyvodila byste na základě výsledků Vaší diplomové práce konkrétní doporučení do fyzioterapeutické praxe? Šlo 

by cvičení konceptu  FLOWIN® využít u konkrétních diagnóz či sportovního odvětví?

4) Jakým směrem byste vzhledem k výsledkům práce případně chtěla Váš výzkum rozšířit a proč?

práce má nadstandartní úpravu, je velmi přehledně zpracována ve všech směrech

precizně zpracovaná teoretická část, která vhodnou formou propojuje zkoumanou oblast fitness a fyzioterapie; 

vyzdvihuji zejména citlivé zpracování kapitol o spinální segmentální stabilizaci , posturální stabilizaci a rovnováze, 

což jsou v současné době velmi diskutovaná témata; testovací baterie je zcela adekvátní testovaným parametrům 

a designu výzkumu; nadstandartní je realizace přístroje pro Y balance test 

práce je psána čtivou formou bez gramatických chyb

8 obrázků, 25 tabulek, 4 grafy, 7 příloh

kladně hodnotím práci v terénu, vysoký počet testovaných probandů vzhledem ke specifičnosti skupiny a zejména 

realizaci přístroje pro Y balance test

plně odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP

kladně hodnotím využití kvalitních a aktuálních literárních zdrojů s nadpolovičním poměrem cizojazyčných, citační 

norma je správně uvedena jak v textu tak v seznamu literatury 

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

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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