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1. Náročnost tématu na: 
- teoretické znalosti    - průměrné 
- vstupní údaje a jejich zpracování  - průměrné 
- použité metody    - průměrné 

 
   

2. Kritéria hodnocení práce: 

stupeň hodnocení 
  

výborně 
velmi 
dobře 

vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce     X   

samostatnost posluchače 
při zpracování tématu 

   X     

logická stavba práce      X   

práce s literaturou včetně 
citací 

   X     

adekvátnost použitých 
metod 

   X     

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu 

    X   

úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

  X     

stylistická úroveň      X   

  



 
3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 
 

- Předložená studie v rozsahu 66 stran je členěna do šesti kapitol. Uspořádání studie a 
zvolené metody odpovídají zvolenému typu práce. Seznam literatury obsahuje 35 
relevantních zdrojů. Z toho 7 zahraničních a 28 tuzemských. Studie zohledňuje aspekty 
plavání technikou kraul a spontánního plazení. Svým charakterem přispívá k řešení 
problematiky spojené s plněním úkolů obranyschopnosti státu. Její využitelnost v praxi je 
však přínosná pouze v dílčích aspektech. Jedná se o studii, která se snaží hledat 
souvislosti mezi dvěma rozdílnými pohybovými činnostmi s podobným pohybovým 
vzorcem. Teoretické výsledky studie poukazují na některé souvislosti mezi oběma 
činnostmi. Prakticky poukazuje na nezbytnost dokonale zafixovaného pohybového 
stereotypu.  

 
4. Připomínky a otázky: 
 
Připomínky: 

- Logická struktura práce odpovídá empiricky založené studii observačního typu.  
- Ve výsledkové části chybí komplexnější analýza jednotlivých vztahů.   
- V práci by mohly být více zakomponovány poznatky ze zahraničních studií.   
 

 
Otázky: 

- Jaký vidíte základní problém využití a hodnocení EMG? 
- Proč jste se zaměřil při výzkumu k měření zvolených tří svalů? 
- Jaká je zobecnitelnost Vašich výsledků?  

 
 
5. Práce je doporučena k obhajobě. 
 

- Ano 
 
 
6. Navržený klasifikační stupeň:  
 

- Velmi dobře 
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