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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

12/8 1/6

tabulky obrázky grafy přílohy

8 15 1 3

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

samostatnost diplomanta při zpracování práce x

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

pochopení tématu a orientace v problematice x

analýza a interpretace rešeršní práce x

aplikace výsledků rešerše pro návaznost  k experimentální části x

4. Kritéria hodnocení speciální 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

V práci se vyskytují chybné odkazy na obrázky ("Error! Reference source not found").

stupeň hodnocení

Hypotézy jsou jednoznačně a konkrétně definovány na hladině statistické významnosti α = 0,05.

Záměrný výzkumný soubor je tvořen skupinu hráčů UF, registrovaných pod organizací ČALD; n = 28. Referenčními hodnotami jsou 

predikované normy pro sportující populaci ve věku 20-30 let (AN 20-30).

V rámci práce byla použita metodika hodnotící dynamickou posturální stabilitu pomocí CDP, systému NeuroCom. Použité testovací protokoly 

LOS, SOT, MCT, ADT, RWS, UNI a WBS byly adekvátně zvoleny pro naplnění cílů práce. Použitý anamnestický dotazník zjišťující vstupní 

anamnestické údaje byl sestaven také adekvátně.

Výsledky jsou prezentovány přehledně, v kapitole 5 (výsledky se staticky významným výsledkem) a v přílohách práce. Z výsledků je 

jednoznačné, jaké hodnoty a jaké parametry byly hodnoceny (p hodnota, t hodnota. 

Deskriptivní statistika probandů práce, testování normality dat (Shapiro-Wilk test) a aplikace Welchova t-testu pro zhodnocení rozdílu 

výsledných dat s AN normou a použití Studentova t-testu pro porovnání hodnot mezi PDK a LDK bylo vhodně zvoleno a odpovídá 

požadavkům diplomové práce.
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Posturální stabilita u hráčů Ultimate frisbee

Cílem práce je objektivní změření a zhodnocení dynamické posturální stability záměrně vybrané skupiny českých hráčů Utimate frisbee (UF) a 

následné porovnání naměřených výsledků s „Athles Norm 20-30“ (AN 20-30) normou, stanovenou pro sportující populaci. Dílčím cílem práce 

bylo popsat výsledky měření posturální stability vzhledem k pivotování, což je charakteristický pohyb využívaný hráči UF během hry.
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závěr -  úroveň zhodnocení práce x

5. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

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

7. Prohlášení vedoucího práce:

8. Doporučení práce k obhajobě: ano
ano                                     

s výhradou
ne

9. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne 3. září 2021. 

podpis vedoucího práce

Diskuse práce je vedena k jednotlivým výzkumným otázkám a i jednotlivým hypotézám. V diskusi jsou shrnuty aktuální poznatky týkající se 

tématu. Studentka diskutuje i samotné limity práce a vliv pandemie COVID.

V závěru studentka shrnuje cíle a poukazuje i na možnost budoucích studií ve vztahu pivotování a hráčské úrovni UF.

Studentka při řešení práce, a to jak při získávání dat, tak i během jejich zpracování, postupovala velmi samostatně. V práci velmi pozitivně 

hodnotím srozumitelnost textu a jeho logickou návaznost. V rámci obhajoby žádám diplomantku, aby se pokusila vysvětlit, zda-li případným 

tréninkem posturální stability lze zdokonalit odhodnou techniku disku.

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

hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické dokumentace 

diplomové práce (SIS).
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