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Autor se zaměřil na porovnání velikosti reliability při měření síly při extenzi a flexi
v kolenním kloubu při použití dvou rozdílných dynamometrů. I když se jednalo o náročnou
studii, která musela probíhat po delší dobu, autor prokázal flexibilitu a ochotu při měření. Při
zpracováním výsledků mohl být samostatnější a věnovat zpracování delší čas. Avšak rozpis
teoretické části je velmi dobře propracovaný a podrobný.
Student jevil velký zájem při konzultacích. Přesto však práci dokončoval ve spěchu a proto se
v práci objevuje několik překlepů. Diskuse a závěry jsou na střední úrovni. Autor mohl
v diskuzi popsat své názory a doporučení, které by umožnily vyvarovat se podobných nesnází

u studií stejného zaměření. Jde však o ojedinělou diplomovou práci, která se věnuje reliabilitě
měření a je velmi přínosná i pro jiné například experimentální studie.
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