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úroveň 

Náročnost tématu na 
výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    
praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

x    

 
úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
výborně 

velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x x   
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

x    

adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x x   
stupeň realizovatelnosti řešení x x   
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

x    

stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

x    

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

x    

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce    je   doporučena k obhajobě.  
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Otázky k obhajobě:  
Místo klasických otázek vzešlých z posudku oponenta, bych poprosil kolegu o zamyšlení a  
rozvahu na připomínkami z posudku. Která další vyšetření a postupy byste použil v praxi u 
svých svěřenců pro doplnění informací pro jejich trénink  ? 
 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Zvolené téma předložené DP vidím jako aktuální, zajímavé a navíc aplikovatelné do 
tréninkové praxe. Použité metody sběru dat-metoda FMS, je diagnosticky velmi přínosná, aplikace 
jejích výstupů jsou v praxi koncepčně aplikovatelné. Je zde ovšem nutné upozornit na fakt, kdy 
každá metoda, respektive její aplikace má svoje omezení a vymezení. Název práce ne zcela 
odpovídá vlastní řešené problematice-metoda FMS sama o sobě není prevence. 

Rešeršní část DP je pečlivě zpracována, obsahuje velké množství relevantních literárních 
zdrojů, odkazů na kasuistické práce či studie ostatních autorů. Škoda, že teoretická část práce není 
shrnuta do přesně formulovaného shrnutí, které následně usnadňuje formulaci výzkumných otázek. 
Práce neobsahuje stanovené hypotézy, z mého pohledu mohly vycházet z výzkumných otázek č. 5., 
6., 7. práce. Také bych viděl jako reálné nazývat práci experimentem (závisle proměnou zde 
latentně naznačenou máme) či kasuistickým pojetím výstupů  

Praktická část DP je zpracována, i přes svůj rozsah, poměrně přehledně, autor DP se drží 
kap. 5, často je to na úkor přehlednosti textu a orientace v něm. Zde bych jako ideální viděl uvedení 
hlavních výsledků v dané kapitole a méně vypovídající data uvést v přílohách. Ve výsledcích a 
diskusi shledávám řadu zobecnění získaných při vyšetření, která, dle mého názoru, měly být 
doplněna specifickými vyšetřeními (viz. otázky oponenta DP). 

 
Formální chyby v DP: 
Drobné chyby, zejména absence odkazů na tabulky či obrázky v textu, latinské názvosloví není 
uvedeno kurzívou 
 
Obsahové chyby v DP: 
Nejednotnost v terminologii při popisu funkčních zkoušek – v jedné větě kyčelní kloub a 
hlezenní…. 
Jednou je uváděna mobilita, poté, flexibilita – zjevně pro popis stejného stavu 
Vytočení chodidla…. 
Váha na malíkové straně…. 
 
DP byla zkontrolována systémem Turnitin s mírou podobnosti 15 % 
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