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Téma práce Dopady tanečního sportu na pohybový aparát jedince 

Cíl práce 

 

Cílem práce je vyšetření pohybového aparátu vybraných jedinců a 

zhodnocení vlivu tanečního sportu na takto zjištěný stav… 

Vedoucí diplomové práce Prof. ing. Václav Bunc, CSc. 

Oponent diplomové práce Mgr. Barbora Strejcová, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 70 

literárních pramenů (cizojazyčných) 57 

tabulky, grafy, přílohy 4 obrázky, 8 tabulek, 8 grafů, 9 příloh 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
x    

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou včetně citací x    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
x    

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy x    

stupeň realizovatelnosti řešení x    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 x   

stylistická úroveň  x   

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
x    

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  
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Otázky k obhajobě:  

Jaká kompenzační cvičení byste volil pro tento druh sportu?  

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Tato diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Je dobře logicky uspořádaná a kapitoly na sebe 

kontinuálně navazují. Jedná se o velmi zajímavé netradiční téma. Jedinci jsou vysvětleny základy 

tanečního sportu (druh soutěže, trénink, zatížení, apod.). Ojedinělé téma přináší nové poznatky a 

přivádí čtenáře do problematiky zdravotních rizik tancování na soutěžní úrovni. Cíle, hypotézy a 

úkoly jsou jasně a stručně definovány, což je jedná z nejdůležitějších hledisek pro odbornou práci. 

Malý výzkumný soubor nedává možnost výsledky zobecňovat a nemůžeme výsledky zobecňovat. 

V práci se však mohla vyskytnout kapitola s kompenzačním cvičením, aby problematika byla 

ucelená. Ale mohlo by to být téma na další závěrečnou práci. Rozbor jednoho tanečního páru byl 

však velmi podrobný a výsledky poukazují na negativa tohoto sportu, hlavně na vliv tanečních bot 

na dolní končetiny (prsty dolních končetin), menší změny držení těla. 

V práci se nachází několik nedostatků:  

Str. 31- chybí popis dat grafu, předpokládám, že hodnota v závorce je myšlena jako SD. 

Str. 49 – chybí vysvětlení parametrů tělesného složení. 

Práce celkově splňuje požadavky závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji 

klasifikační stupeň výborně. 
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