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* 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 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:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

11.09.2018

Hlavním cílem práce bylo objasnění vlivu cvičení zaměřeného na zlepšení stabilizační funkce páteře na přesnost a 

rychlost střelby na bránu. Dalším dílčím cílem bylo zlepšení stabilizační funkce páteře po intervenčním programu.

84

81 (z toho 49 cizojazyčných)

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

PhDr. Lenka Satrapová, Ph.D.

Bc. Jitka Filová

Vliv funkce hlubokého stabilizačního systému páteře na přesnost a rychlost střelby u hráčů pozemního 

hokeje

27 obrázků, 50 tabulek, 4 přílohy

kladně hodnotím práci v terénu  a využití objektivního měření

plně odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP

kladně hodnotím vyšší počet použitých literárních zdrojů s nadpolovičním poměrem cizojazyčných, citační norma je 

správně uvedena jak v textu tak v seznamu literatury 

hlavní cíl práce nebyl zcela jednoznačně objasněn

stupeň hodnocení

1) Změnila byste na základě výsledků Vaší práce nějak cvičební program probandů? Respektive jaké cviky byste 

zařadila pro zlepšení rychlosti a přesnosti střelby?

2) Jak na cvičební program reagovali samotní hráči?  Pociťovali subjektivně nějaké změny?

velmi dobře - dle obhajoby

PhDr. Lenka Satrapová, Ph.D.

diskuse práce by mohla být obsáhlejší a postavit výzkum do kontextu dalších autorů; výzkum autorky je velmi 

zajímavý, nedokázala však z výsledků vytěžit všechna fakta; oceňuji objektivizaci cvičebního programu  




