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1. Kritéria hodnocení práce:

stupeň hodnocení

výborně
velmi 
dobře

vyhovující Nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X

teoretické znalosti X

logická stavba práce X

vstupní údaje a jejich 
zpracování

X

práce s literaturou včetně 
citací

X

adekvátnost použitých 
metod

X

hloubka provedené 
analýzy ve vztahu k 
tématu

X

využitelnost výsledků 
práce v praxi

X

úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

X

stylistická úroveň X

2. Připomínky:

Diplomantka pracovala samostatně a zodpovědně. Snažila se zapracovat připomínky k práci.  
Spolupráce byla bezproblémová a vše probíhalo hladce. Autorka prokázala velmi dobré 
teoretické znalosti z oblasti týkající se náhrady kyčelního kloubu a pohybové aktivitě po této 
operaci.



Formální hledisko:
Z formálního hlediska je diplomová práce zpracována velmi dobře. V práci se nachází pouze 
několik překlepů např.   s. 24 – při emendovaném koleni – při extendovaném, s. 29 …až ke 
kolena (až ke koleni), s. 31 …., kdy se kost nemoduluje (nemodeluje).

Práce s literaturou je v pořádku, autorka čerpá z 60 zdrojů z toho 9 zahraničních. 
V seznamu literatury by bylo vhodné opravit chyby v bibliografických citacích.

Obsahové hledisko:
V úvodu je naznačen problém, kapitoly jsou logicky řazeny. Dle mého názoru je výborně 
zpracována část týkající se náhrady kyčelního kloubu.

Cíle, úkoly hypotézy:
Diplomantka si kladla několik cílů, možná by bylo vhodnější rozdělit je na cíl hlavní a cíle 
dílčí, bylo by to přehlednější. Úkoly jsou psány správně v bodech. Byly formulovány 3 
hypotézy.

V praktické části je popsána správně metodika práce. Výsledky jsou zpracovány v tabulkách 
a grafech, jsou stručně a věcně okomentované. 

V diskusi diplomantka odpovídá na všechny hypotézy a zamýšlí nad faktory, které mohly 
výzkum ovlivnit. Chybí konfrontace s dalšími autory. To je pravděpodobně z důvodu absence 
výzkumu s podobnou problematikou.

Závěr obsahuje shrnutí práce.

Závěr hodnocení:  Diplomantka prokázala schopnost samostatně vědecky pracovat.  Práci 
hodnotím jako přínosnou a smysluplnou. Nemám k ní významné připomínky a doporučuji ji 
k obhajobě.
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