
Jméno vedoucího práce:

Jméno diplomanta:

Jméno oponenta práce:

Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:

stran práce / samotného textu

všech literárních pramenů

monografie oborné články elektronické ostatní

tabulky obrázky grafy přílohy

4 2 21 4

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné nevyhovující

teoretické znalosti x

vstupní údaje a jejich zpracování x

použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu X

logická stavba práce X

práce s literaturou, používání citační normy x

adekvátnost použitých metod x

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

stupeň hodnocení

Definované cíle, tak jak jsou v práci popsány, jsou zpracováním práce splněny. V diskusi práce se studentka přehledně vyjadřuje k 

jednotlivým hypotézám a současně až v této-závěrečné práci uvádí studie a informace vedoucí k zvolení tématu a cílů.

 Teoretická část přehledně shrnuje potřebné informace k splnění cílů.

Práce má obecně logickou stavbu, splňuje nároky magisterské práce ve formě  pilotní studie.

českých pramenů / cizojazyčných pramenů

ostatní

Práce s  literaturou a použitá citační norma splňuje nároky magisterské práce.

Úprava a členění textu je přehledné. 

Teoretické podklady práce jsou přehledně a kvalitně zpracovány v teoretické části práce. 

Práce si klade za cíl zhodnotit vliv tréninkové intervence na přístroji NeuroCom Smart EquiTest s vizuální zpětnou vazbou na 

posturální stabilitu výkonnostních hráčů basketbalu a porovnat efektivitu dvou typů tréninkové intervence prostřednictvím testu 

Limits of Stability
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stylistická úroveň X

4. Využitelnost výsledků práce v praxi:

5. Připomínky; otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

6. Doporučení práce k obhajobě:

7. Navržený klasifikační stupeň

V Kladně dne 26.5. 2022.

výborně

podpis oponenta práce

Diplomantka prokázal velmi dobrou stylistikou úroveň a vyjadřovací schopnost. V práci se vyskytuje minimum překlepů.

průměrná nadprůměrná

Práce, tak jak je zpracovaná, splňuje nároky pro závěrečnou diplomovou magisterskou práci.Diplmantka pracovala s velkým 

množstvím literatury.V odstavci 2.1.3 diplomantka u střelby z výskoku popisuje svaly, které hráč zapojuje. Avšak je to 

nedostatečné.Otázka: č.1. Mohla by jste dopnit,které svaly se ještě během tohoto pohybu zapojují?Otázka číslo 2.Myslíte si, že 

využití tohoto přístroje by bylo vhodné pro všechny věkové kategorie a na všech výkonostních úrovních v tomto sportu?
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