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Náročnost práce na úroveň
nadprůměrná průměrná podprůměrná

teoretické znalosti X
vstupní data a jejich zpracování X
použité metody X

Kriteria hodnocení práce stupeň hodnocení

výborně
velmi 
dobře

vyhovující nevyhovující

název práce X
formulace cílů práce X
adekvátnost použitých metod X
celkový postup řešení X
práce s daty a informacemi X
hloubka provedené analýzy X
členění a logická stavba práce X
práce s odbornou literaturou X
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

X

stylistická úroveň X
splnění cílů práce X

Využitelnost výsledků práce v praxi:

V podobě, ve které byla práce vypracována, má velmi nízký přínos pro praxi.

Připomínky:

1) Práce  nerespektuje formální publikační normy a předpisy (mezery mezi odstavci, 
rozložení textu na stránkách, řádkování, okraje, umístění příloh, citace literatury v textu a u 
tabulek). Celkový rozsah práce je z formálního hlediska nedostatečný.
2) Práce obsahuje velký počet gramatických chyb (shoda podmětu s přísudkem, oddělení 
hlavních a vedlejších vět, gramatické chyby ve slovech, neúplné věty atd.).
3) Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci. Měla by tedy představovat kvalitativně 
vyšší stupeň práce a práce by měla být minimálně z 50% nová. Tento požadavek však 
předložená diplomová práce nesplňuje. Úvod, přehled literatury, teoretický rámec práce, cíl, 
výzkumné otázky, hypotézy a metodika práce jsou téměř shodné s bakalářskou prácí
zpracovatele. Diskuze a závěr jsou v porovnání s bakalářskou prací velmi podobné.
4) V práci zcela chybí rešerše již vzniklých studií v této oblasti.
5) Teoretický rámec práce plně nepostihuje zkoumanou problematiku.
6) V práci je špatně formulována hypotéza č.3.
7) V práci není popsáno, jakým způsobem byl proveden test laterality.



8) V práci nejsou ve větší míře uvedeny výsledky provedených měření a využití těchto 
výsledků (výsledky dotazníku OPTIM, výsledky měření tepové frekvence, souhrnné 
výsledky jednotlivých motorických testů).
9) Z práce není jasné, jakým způsobem byly využity výsledky rozboru krve, ačkoliv rozbory 
krve byly provedeny.
10) V diskuzi nejsou dosažené výsledky konfrontovány se současným stavem řešené 
problematiky. Rovněž se v této části neobjevuje potvrzení, či zamítnutí hypotéz.
11) Závěr práce je velmi krátký a neobsahuje potřebné náležitosti.
12) Název práce nekoresponduje s cílem práce, výzkumnými otázkami a hypotézami.

Práce není doporučena k obhajobě .

V Praze dne 2. května 2011 Mgr. Petr Majerčík




