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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: splněn neúplně   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Bakalářská práce je rešeršního charakteru, zabývá se 
zejména anatomií a fyziologií svalů. I když je vlastní text práce zpracován velice kvalitně, 
čtivě a srozumitelně, nemohu si odpustit zásadní výtku k této práci. Z názvu práce a stejně 
tak ze zadání práce vyplývá, že hlavní zaměření by se mělo týkat biomechaniky svalů a 
porovnání přístupů k měření mechanických vlastností svalů v jednotlivých vědeckých 
týmech. Biomechanice svalů je však v práci věnována pouze minoritní pozornost bez 
uvedení vlastních metodik měření. Jak autor ve své práci sám zmiňuje, prací shrnujících 
anatomii a fyziologii svalů je celá řada, o to více je škoda, že se autor nezaměřil na téma 
v literatuře méně popsané, tedy vlastní biomechaniku svalů. 
 

Dotazy a připomínky:  
1) Mohl byste nám přiblížit metody používané na studování biomechaniky svalů? 
2) Jaké informační zdroje jste při vypracování bakalářské práce používal? Třetina citací 
odkazuje na internetový zdroj WikiSkripta, což jsou nerecenzované údaje a nemusí být 
správné. U každého obrázku by měl být uveden zdroj, a to i v případě že obrázek částečně 
upravíte/překreslíte. 
3) Vysvětlete pojmy eferentní dráhy a akční potenciál, které se v práci vyskytují. 
4) Ve větě "hydrolýzou ATP je změněna struktura molekuly a ion je vtažen…" (str. 15) 
neuvádíte jakou molekulu máte na mysli. Mohl byste to upřesnit?  
 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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