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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet literárních pramenů 

tabulky obrázky grafy přílohy

18 8 0 5

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

výběr a definice tématu, originalita X

stupeň splnění cíle práce X

logická stavba práce a vyváženost kapitol X

úroveň práce s literaturou včetně citační normy X

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) x

stylistická úroveň textu X

3. Kritéria hodnocení teoretické části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

analýza a interpretace rešeršní práce X

aplikace výsledků rešerše pro návaznost  k experimentální části X

4. Kritéria hodnocení experimentální části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

hypotézy - relevance a kvalita jejich definování X

výzkumný soubor - adekvátnost výběru x

metodika – použité metody hodnocení a jejich kvalita X

výsledky – prezentace a interpretace X

statistické zpracování a analýza dat X

diskuse - interpretace výsledků ve vztahu k současným poznatkům X

závěr -  úroveň zhodnocení práce X

5. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

6. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

ostatní

stupeň hodnocení

Hodnocení posturální stability u rychlostních kajakářů. 

Cílem této diplomové práce je porovnání úrovně dynamické posturální

stability u rychlostních kajakářů se zdravou, vrcholově nesportující populací

na přístroji NeuroCom SMART EquiTest.
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podpis oponenta práce

Předložená diplomová práce má 84 stran textu. Po formální stránce je práce velmi kvalitní, je psána dobrou češtinou a celkově se 

dobře čte. Citace odpovídají platným normám a principům. Práce je logicky členěna do následujících kapitol: úvod,teoretická 

východiska,cíle a úkoly práce, hypotézy,metodika práce, výsledky, diskuze a závěr.  Velmi pěkně je zpracovaná kapitola 2.2 Stabilita, 

postura, posturální stabilita, která je podkladem pro vlastní výzkum. Diplomant si stanovil 8 hypotéz. V kapitole 6 Diskuze, autor 

konfrontuje svoje výsledky jak k výzkumné otázce, tak k jednotlivým hypotézám. Vzhledem k výsledkům šetření považuji vhodně 

zařazednou podkapitolu - Diskuse k limitům práce a to jak z pohledu experimentální skupiny, tak z hlediska kontrolní skupiny.  Přínos 

této práce spatřuji zejména v oblasti praktického využití a může být podkladem či inspirací pro další výzkum. Otázka:1.  Zdůvodněte, 

proč BMI u kajakářů je na horní hranici normy a 1. stupně obezity .2.Sport rychlostní kanoistikaje doprovázen výraznou svalovou 

dysbalancí. Může být toto i jednou z limitů Vaší práce?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. 
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