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Cílem práce je poskytnout komplexní a ucelený pohled na funkční 
možnosti a efektivní uplatnění monitorovacího systému. Dále byly v práci 
analyzovány vybrané oblasti speciálního tělovýchovného procesu, pro něž 
bylo navrženo jeho nejefektivnější využití.
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Připomínky a otázky k obhajobě:

Autor si zvolil náročné téma na teoretické znalosti jednotlivých zařízení 
monitorovacích systémů. Práce je rozsáhlá, avšak spíše popisná, kdy samotná část, která se 
věnuje výběru monitorovacího systému je strohá. Problematika této práce, ohledně organizace 
a časové náročnosti, je snížena úrovní formálního zpracování (gramatická úroveň, nadměrné 
členění kapitol, citace). Dále v práci postrádám bližší specifikaci jednotlivých lokalizačních 
modulů. I přes tyto nedostatky je však text srozumitelný a logicky členěný.

Práci doporučuji k obhajobě po zodpovězení následujících otázek:

1) Při komparaci a výběru lokalizačních modulů jste vycházel z TTD udávaných výrobci 
nebo jste si je ověřoval v praxi?

2) Mohl byste lépe osvětlit tabulku č. 1 na straně 61?
3) V textu uvádíte využívání výsledků měření z jednotlivých druhů soutěží a konzultace 

s odborníky, ale v práci tato měření a konzultace chybí. Proč?
4) Jaké spatřujete nevýhody využívání monitorovacích systémů kromě finanční 

náročnosti?
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