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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Předložená diplomová práce splňuje všechna kriteria, je přehledně a logicky členena a obsahuje všechny
kapitoly, které by měla obsahovat experimentální diplomová práce. Práce je především co se týka vlastního
experiment rozsáhla a zajímavá. Bohužel se ale autorka nev
yhla většímu množství nespřesností a stylistickým
nedostatkům. Pro lepsi přehlednost práce bych dále navrhovala vysledky shrnout a až poté je v podobě grafů
umístit do příloh. grafy bych lepe označila a popsala, jednotlivé srovnávané skupiny například poj
menovala již v
grafu, ikony popisující graf jako jsou data x bych neuváděla nebo je nahradila lepším popiskem.
U statistického vyhodnocování výsledků chybí popis použitých testu. Ačkoliv je obsahově práce zajímavá,
formalně obsahuje větší množství stylistických chyb a text je tak těžko čitelný, nelogický a těžkopádný, což se
projeví především v diskuzi. Autorka dále nediskutuje metodiku. Tak rozsahla práce by si zasloužila lepší práci s
referencemi, citace č.25 neodpovídá, 35 citací mi nepřijde adekvátní ta
k rozsáhle experimentní práci.
Je spontánní motorická aktivita nezbytná pro motorický vývoj jedince a proc? Mohla byste
vysvětlit pojem spektrální analýza a čím se liší od analýzy frekvenční, proč jste ji v danné studii
prováděli?
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