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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály vstupní data a jejich zpracování x   

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce  x   
téma práce a její aktuálnost x    
teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce  x   
celkový postup řešení x    
práce s daty a informacemi x    
hloubka provedené analýzy  x   
členění a logická stavba práce x    
práce s odbornou literaturou x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
přesnost formulací a práce s odborným jazykem x    
splnění cílů práce x    
adekvátnost použitých metod x    
závěry práce a její formulace x    
odborný přínos práce a její praktické využití x    

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Koncepce práce je velice předmětná. Stedent má výborné vyjadřovací dovednosti a zpracoval 

problematiku velmi kvalitně bez zbytečných odklonů od tématu. Zpracování teoretických 

východisek je rovněž vyčerpávající. Bylo by však vhodné přeložit veškeré vložené tabulky do 

českého jazyka. 

 

1) Do testu jste zařadil disciplínu vrh medicimbálem z heikodači vodorovně. Proč jste ji 

nemodifikoval jako vrh ze sedu s opřením o zeď po balistické křivce? Nezajistilo by to lepší 

reliabilitu? 

 

2) Proč jste zařadil pozorování techniky jokogeri kekomi a ne jokogeri keage? Jokogeri keage 

je v katách shotokal mnohem častěji zařazeno. 
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