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1 Formální zpracování práce
Bodové hodno-
cení 0-5

pro každou ka-
tegorii

1.1
Dodržení stanoveného rozsahu práce (nejméně 60 normostran bez
anotací a příloh)

5

1.2 Členění práce (grafická stránka, logická stavba kapitol) 5

1.3 Jazyková úroveň textu 5

1.4 Obrázky, grafy, tabulky 5

1.5 Úprava citací a citační rejstřík (označení v textu, jednotná citační
norma)

5

1.6 Odborná úroveň textu, obsahová souvislost /návaznost/, relevantnost 5

2 Část teoretická -

2.1 Výběr a definice tématu, originalita 5

2.2 Pochopení tématu a prokázání orientace v problematice 5

2.3 Obsahová úroveň kapitol (vyváženost) 5

2.4 Kvalita rešeršní práce – počet domácích a cizojazyčných zdrojů, vy-
hledání recentních prací publikovaných na dané téma, práce s odbor-
nými databázemi

4



2.5 Analýza a interpretace rešeršní práce, praktická aplikace výsledků re-
šerše. Návaznost na experimentální část práce

5

3 Část experimentální -

3.1 Hypotézy - smysluplnost, jasnost, kvalita definice 5

3.2 Probandi - výběr a počet (kontrolní skupina?) 4

3.3 Metodika – metody hodnocení (adekvátnost a kvalita vyšetřovacích či
jiných objektivizačních metod či způsobu sledování zvolených pro-
měnných )

4

3.4 Metodika intervence – adekvátnost, kvalita, délka a frekvence terapie
či jiné intervence

5

3.5 Statistické zpracování a analýza dat 5

3.6 Výsledky – prezentace a interpretace 5

4 Diskuze -

4.1 Schopnost analýzy a interpretace výsledků vlastního experimentu ve
světle recentní odborné světové literatury na dané téma a vyvození zá-
věrů pro klinickou praxi

4

5 Závěr -

5.1 Konstatuje přijetí či odmítnutí iniciálně stanovených hypotéz, vlastní
přínos autora k dané problematice, konfrontace a porovnání výsledků
práce s iniciálně stanovenými cíli práce. Shrnutí výsledků vlastní
práce, doporučení pro praxi a další výzkumná šetření

5

6 Přínos a originalita DP pro praxi, vědu a studium 5

7 Celkový počet získaných bodů (max 100) 96

8
Práce je originálním dílem studenta
V případě podezření, že se jedná o plagiát, napište odůvodnění do po-
sudku a práci nedoporučte k obhajobě!

ANO

Slovní komentář k DP
Na této bakalářské práci hodnotím kladně formální správnost a logické uspořádání. Celkově
práce působí velmi přehledně. K formální stránce nemám žádné výhrady.



Teoretická část obsahuje přehledný popis, který uvede čtenáře do problematiky funkce bránice,
postury a dalších aspektů, které jsou spojené s mluveným slovem a zpěvem.
Uvítala bych jen více citací ze zahraniční literatury.
V praktické části velmi oceňuji, že se práce svým obsahem a časovou náročností (množstvím
měření a probandů) blíží práci diplomové.
Praktická část má samozřejmě své limity - např. v kontrolní skupině, množství probandů a tech-
nických možnostech objektivizace.
Autorka na tuto skutečnost však sama upozorňuje a je si těchto limitů vědomá - mohou pro ni
být tedy inspirací v případné diplomové práci.
V diskuzi mi schází více porovnání s jinými autory - např. ovlivnění funkcí bránice jinými tech-
nikami a obecnými cvičeními, které se běžně na uměleckých školách používají k ovlivnění hlasu.
Kdyby autorka uvažovala o rozpracování této práce do budoucna - doporučila bych určitě po-
rovnání s kontrolní skupinou, která může být vedena pouze klasickými pedagogickými postupy,
používanými na uměleckých školách a následně porovnala se skupinou cvičící DNS.
Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji jí k obhajobě, svým obsahem i formou odpovídá
požadavkům kladeným na závěrečnou bakalářskou práci.

Otázky na které student odpoví během obhajoby:

1.Z vlastní zkušenosti vím, že zpěváci používají mnoho technik, které vycházejí ze zkuše-
ností a užívají k tréninku bránice nevědomě. Zajímala jste se také o tyto techniky a
jejich případné zařazení do cvičební jednotky?

2. Lze doporučit určitou modifikaci Vámi provedeného experimentu pro klinickou nebo
sportovní praxi? Jak by konkrétně vypadala?

3. Jak sama uvádíte funkce bránice je pouze jednou ze složek mluveného slova a přednesu
- záleží i na psychickém nastavení atd. Stejně tak je pouze jednou ze složek cvičení DNS -
bylo by zajímavé se zamyslet i nad tím jaký celkový benefit cvičení přináší?

Diplomovou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporučuji
Doporučuji s výhradou

(uveďte co musí student změ-
nit či doplnit)

Nedoporučuji



Navrhovaná známka:
S celkovým počtem bodů 96 je práce hodnocena na stupeň 1, tedy výborně

Tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka

100 -88 1

87 – 74 2

73 – 60 3

59 a méně nevyhověl


