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1. Rozsah:
počet stran práce / textu
počet literárních pramenů - českých / cizojazyčných

tabulky obrázky grafy přílohy

8 15 1 9

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

ostatní

stupeň hodnocení
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POSUDEK OPONENTA MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Kateřina Maršáková

Bc. Magdalena Juranová

Mgr. Helena Vomáčková, PhD.

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

7. Prohlášení oponenta práce:

8. Doporučení práce k obhajobě: ano
ano

s výhradou
ne

9. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 7. 9. 2021
podpis oponenta práce

Zvolené téma práce je zajímavé. Text je přehledný a čtivý. Kladně hodnotím výraznou převahu zahraničních literárních zdrojů. Všechny 

použité zdroje jsou řádně odcitovány dle požadované normy. Hypotézy, výzkumný soubor, metodika, statistické zpracování dat a diskuze 

splňují nároky kladené na diplomovou práci. Pouze na str. 29 a 35 jsou uvedeny chybné odkazy ("Error! Reference source not found").

Který z výsledků Vás nejvíce překvapil?

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

výborně


