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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Diplomant pracoval na zadání velmi samostatně. Teoretický rozbor problematiky i studium 
literatury realizoval ve velmi krátké době, takže na experimentální ověřování zbývala přiměřeně 
dlouhá experimentální etapa. V té diplomant projevil řadu tvůrčích úvah modifikujících původní, z 
literatury převzaté postupy a metodiky. Výsledkem jsou prezentované, pilotně ověřené metodiky, 
které již začaly být používány na pracovišti MARC k experimentálnímu výzkumu (viz např. ukázky 
některých hráčských vad na str. 49-53 v práci diplomanta).

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Při použití metody kvantifikace plochy otevření rtů ze sledovaných okrajových bodů lze očekávat
větší chybu v celkové ploše než mají polohy jednotlivých sledovaných bodů?

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou
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