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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…

Aktuálnost problematiky a originalita práce je značná. Minimalistická obuv je aktuálně velmi
využívanou obuví běžné populace. Autorka ve své práci nahlíží na moderní minimalistickou
obuv kriticky. Nenechá se strhnout vlnou popularity. Sama ve své práci zmiňuje problematiku
využití této obuvi. Tato práce je v podstatě začátek velké kapitoly vlivu obuvi nejen na plosku
nohy, ale i na celkové držení těla.
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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.…

Autorka pracovala samostatně. Problematiku vlivu obuvi nastudovala z velkého množství
literatury a v práci posoudila různé statistické zdroje, které v podstatě nejsou zcela jednotné,
některé si i odporují. To dokazuje nedostatečnou probádanost této nové oblasti.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…

Cíle práce stanovila autorka jasné. Hypotézy jsou přesně definované a ověřitelné.
Výsledek a závěr práce není jednoznačný. Sama autorka zmiňuje, že samotný výzkum by bylo
třeba dělat delší časový úsek na větším množství probandů. Přesto je praktický význam práce
značný. Nutí nás se zamyslet právě nad souvislostmi mezi obuví a jejím vlivem na anatomii a
následnou funkci nohy.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…

Formální zpracování je dobré, jazykově bohaté, rozsah práce značný.
Publikační normy jsou dodržené.

Body
celkem

4

16

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

X
X

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
DOPORUČUJI

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře
Výborně
Datum:

Podpis:

27.5.2021
Mgr. Petra Bartlová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

