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Oponent, vedoucí práce- nehodící se škrtněte  

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

4

Autorka aktuálně zvolila problematiku stability seniorů s možností pádů.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…

4

Autorka vše vypracovala samostatně pouze byla uvedena do problematiky vedoucím práce.
Autorka se mimo jiné spolupodílela na vytvoření jednotné metodiky pro balanční  cvičení.

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…

4

Autorka jasně formulovala „Hypotézu“a stejně tak „Cíl“ páce.
Výsledky podrobila komparační metodě „Input-Output“. Pro objektivizaci dat použila posturografii 
Tetrax  s pasivní a dynamickou složkou.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…

4

Autorka zpracovala práci standardně, dodržela předepsané normy.
Svým rozsahem a významem tato práce překročila mantinely bakalářské práce.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Autorka projevila značnou erudovanost pro vědecké zpracování 
a vyhodnocení dat.

Otázky k 
obhajobě:

Jaké další komponenty může balanční cvičení ovlivňovat ?

Je posturografie Tetrax impactovanou vědeckou metodou ?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře

VÝBORNĚ

Datum:
29.6. 2013

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


