Czech doctoral student competition (P6)
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Zahájení
konference

Jana Jaklová Dytrtová

čas

jméno

název příspěvku

8:308:45

Lukáš
Psohlavec

Efekt výšky na psychofyziologickou odezvu organismu při
překonávání přírodní překážky

8:459:00
9:009:15

Mika Tomáš

9:159:30

registrace

Oláh Vladan

Veronika
Szabóová

9:30Sikora Ondřej
9:45
9:45Malíř Roman
10:00
10:00Michalica
10:15
Tomáš
10:1510:45 pauza na kávu
10:45Polach Marek
11:00
11:00Soukupová
11:15
Vendula

Využití kontinuálního měření srdeční variability pro výzkum
stresových reakcích v průběhu dne
Asociace mezi výškou výskoku, jedním opakovacím maximem
zadního dřepu a maximální silou přímého čelního kopu

Vliv pohybové intervence na posturální stabilitu, adherenci k
pohybovým aktivitám a prevenci sarkopenie u pacientů po
bariatrické operaci
Vliv programu KNEERUGBYWOMEN na indikátory zranění
kolene
Stabilita pletence ramenního v závislosti na typu sportovní
specializace z hlediska kinematického řetězce
Vliv respiračního tréninku s dechovým trenažerem airofit pro na
závodní výkon plavců s ploutvemi
creative hub
Vliv rozloženého záběrového cyklu pod hladinou na výkon v
acyklických úsecích u disciplíny 50 m prsa muži.
Vliv fáze menstruačního cyklu na výkonnost jedince

11:1511:30

Simon Tomáš

Vliv typu obuvi a tempa hudby na impuls síly do podložky při
tanci popping

11:3011:45

Vít Šašek

Změny hydrodynamického odporu dolních končetin užitím
nadlehčovacích pomůcek v tréninku plavců s tělesným postižením

11:4512:00
12:0012:15
12:1512:30

Jan Vacek
Jindřich
Vampola
Hola Veronika

12:30 Lunch

Vliv zkušeností a typu servisu na bod zásahu u tenisového
podání
Poziční rozdíly vysokých akcelerací a decelerací u elitních
mladých hráčů fotbalu
Vztah hladiny irisinu v krvi k hladinám mozkového růstového
faktoru a ke kognitivním a fyzickým schopnostem starších
dospělých
Crative hub

Foreing doctoral students competition

13:0013:15
13:1513:30

Ishak Kovač

Mirna 103 – a promising biomarker for the insulin sensitivity

Imal Osman

Strength asymmetry between lower limbs during vertical jump in
soccer players

Fallon
Verbruggen
Ferdia

Unique shape variations of hind and midfoot bones in flatfoot
subjects

13:4514:00
14:0014:15

Çağatay İnallı

Genetıc aspects of aggressıve behavıour in athletes

14:1514:30

Malambo
Chipo

14:3014:45

Gorgovan
Bianca Maria

14:4515:00

Hirofumi
Sageshima

13:3013:45

15:0015:15

Wang Qian

Domčeková
Andrea

The fundamental difference between sports and e-sports from a
Marleau-Pontian respective
Association between physical activity, fundamental movement
skills, motor competency and cognitive functions in pre-school age
children: longitudinal study Zambia, Lusaka
Pozornost a výkon v gymnastice
Odlišné pohybové vzory zapojení flexorů krku pozorované u
pacientů s cervikalní dystonií v porovnání se zdravou kontrolní
skupinou
Adaptační efekt přípravné hry se středním počtem hráčů a vysoce
intenzivního intervalového tréninku na vybrané kondiční
schopnosti fotbalistek s využitím moderních technologií

