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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…

Diplomantka v práci testuje, jak se vyvíjí třes (vyšetřený pomocí akcelerometru a svalová síla
(vyšetřená pomocí dynamometru). Jde o aktuální problematiku, která nebyla doposud věnována
pozornost. Ukázalo se, že během tréninku tenistů dochází ke zvýšení svalové síly, zatímco třes se
zvyšuje. Výsledky by mohly přispět k porozumění fyziologické únavy u hráčů tenisu.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem na
praktické výstupy.…

Téma je originální, této problematice se nevěnuje mnoho prací. Autorka problematiku přehledně
zpracovala, využila k tomu jak tuzemské, tak zahraniční literatury.
Diplomantka pravidelně téma konzultovala, ale práci zpracovala zcela samostatně.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 4
i teoretický přínos práce…

Cíle i hypotézy byly formulovány jasně. Studentka ukázala schopnost definovat problém a navrhla
způsob, jak ho vyřešit, což považuji za velmi pozitivní. Výsledky jsou zpracovány přehlednými
grafy a tabulkami.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
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Formální zpracování práce, jazyková, stylistická úroveň a grafická úprava jsou výborné. Práce je
rozsáhlá, cituje 35 literárních zdrojů, z nichž řada je zahraničních (dodržuje publikační normy).
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13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

