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Cíl práce:

1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

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: nadprůměrná průměrná podprůměrná

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

1) Mohl poměrně velký věkový rozptyl skupiny ovlivnit výsledky Vašeho výzkumu (18 - 50 let) a jak?

2) Jakým způsobem byste pracovala s Vaší skupinou probandů v rámci zlepšení posturální stabilizace, aby tato 

intervence neohrozila jejich výkonnost?

popisy grafů a  tabulek 

jsou nad  daným grafem či tabulkou, popis obrázků je pod daným obrázkem

vhodně zvolené metody pro daný typ výzkumu 

v metodologii chybí  zmínka o Souhlasu etické komise UK FTVS 

6 tabulek, 11 obrázků , 2 grafy a 16 příloh

diplomantka při zpracování teoretické části práce využila relativně nízkého počtu literárních zdrojů; v kapitole 2.1 

Posturální stabilizace se objevují stále pouze 2 autoři (Véle a Rašev) 

odpovídá požadavkům kladeným na DP; postrádám více informací např. ke stabilizaci horních končetin či koordinace oko - ruka; 

celkově je teoretická část  poměrně strohá

nižší počet literárních zdrojů; v seznamu literatury nestardantně citované ústní sdělení (Rašev, 2013) 

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

Zhodnocení úrovně posturální stabilizace u lukostřelců provokačním testem s využitím somatooscilační pomůcky 

Propriomed a zjištění míry závislosti úrovně posturální stabilizace na úspěšném zasažení cíle. 

47

44 (z toho 23 cizojazyčných)

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Lenka Satrapová

Bc. Markéta Muroňová

Hodnocení posturální stabilizace lukostřelců provokačním testem s využitím Propriomedu a její korelace se střelbou 

na cíl



6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

29.4.2014

velmi dobře

Mgr. Lenka Satrapová




