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1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

Metodika je plně adekvátní stanoveným cílům.

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrné průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Cíl práce byl  naplněn, došlo k potvrzení 10 hypotéz.

celkově 198 stran, z toho stran pouze textu bez příloh, abstraktu, 

obsahu atd. 166s (str. 9 - 175)

66 (cizojazyčné - 43, české - 23)

1 tabulka, 86 grafů, 3 přílohy, 17 fotodokumentací

POSUDEK OPONENTA MAGISTERSKÉ  PRÁCE

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

Bc. Dragana Žarković

Vliv laterality na somatognozii u florbalistů

Diplomová práce Bc. Dragany Žarković se zabývá vlivem laterality na somatognozii hráčů florbalu. Cílem je zjistit 

vzájemné propojení laterality (z hlediska jednostranné preference v tomto sportu) a do jaké míry má vliv na 

somatognostické funkce hráčů ve věku 6 - 14 let.

Teoretická část práce přehledně a v dostatečné míře uvádí problematiku diplomové práce

V práci je stanoveno 12 hypotéz.

stupeň hodnocení

Formálně má práce všechny náležitosti.

Text je obsahově dobře čtivý, obrázky, tabulka a grafy jsou plně přehledné vždy s komentářem s interpretací výsledků.

Teoretická část tvoří třetinu práce, je kvalitně zpracována s dostatečným podkladem zahraniční literatury.

Text je s minimem překlepů a pravopisných chyb (u H11 než li, chybí pomlčka)

Jaké mají výsledky přínos pro fyzioterapeuta? Pro trenéra? A pro samotné hráče? Objasněte hodnocení testu Petrie je-

li prováděn dominantní a nedominantní stranou?  

Práce je pojata jako pilotní studie a dobře může sloužit jako podklad k dalším výzkumným záměrům. Výsledky lze 

uplatnit v klinické i sportovní praxi

Zvolená metodika plně vyhovuje účelům diplomové práce, detailně je popsána testovací baterie včetně interpretace 

výsledků.

V textu práce je literatura citována vždy za ukončením věty až za tečkou, následuje-li konec odstavce je zdroj jasný, 

avšak následuje-li další věta a začíná citací, která se vztahuje k větě předešlé, citace tak je pro čtenáře matoucí.



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň
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