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stran textu 54 
literárních pramenů (cizojazyčných) 36 (12) 
tabulky, grafy, přílohy 3, 13,4 

 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti x    
praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

x    

 

úroveň 
Kritéria hodnocení práce 

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   -   není   doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

 
Proč podle Vás došlo ke zlepšení výsledků u zrcadlové techniky při koordinačním cvičení? 
 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 
Téma zajímavé a významné.  
Práce je systematicky zpracována, obsahuje logické návaznosti. 
 

Nedostatky v gramatice a stylistice: 
 
Abstrakt: ..15 jedinců ve věku…- odstraněna čárka 
7,2 cm a 7, 95 kg atd. – chyběla mezera mezi číslicí a značkou jednotky  
..peak torque se při měření…- odstraněna čárka 
Abstract: 60°/s – nahrazeno O 
all parameters – chybí l 
Str. 11: uvádí, že kosterní svaly začínají a upínají se…- upraven slovosled 
Str. 12: kost holenní – chybělo n 
Str. 13: fibrózní vrstva – odstraněno i 
Str. 17: 100 µm – chyběla mezera 
Pohyby vykonávané velkou silou – odstraněna čárka 
Str. 23: větší než u systému LA. – odstraněna čárka 
Str. 24: hepatocyt - překlep 
Str. 25: viz abstrakt a str. 17 
Str. 27: uvádějí ovlivněné – odstraněna čárka 
prodloužení – přidáno o 
totéž - str. 25 
Str. 28: 1999 je ve – odstraněna čárka 
Str. 29: Starověké Řecko – změna na S 
Str. 43: v řádech – nahrazeno a 
Str. 44: odchylky při úhlové – odstraněna čárka 
Str. 50: technikou jsme zjistili – odstraněna čárka 
rychlostí byly změny – odstraněna čárka 
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