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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály vstupní data a jejich zpracování X   

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce X    
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora X    
formulace cílů práce X    
celkový postup řešení X    
práce s daty a informacemi  X   
hloubka provedené analýzy   X   
členění a logická stavba práce  X   
práce s odbornou literaturou  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  X   
splnění cílů práce X    
adekvátnost použitých metod  X   
závěry práce a její formulace  X   
odborný přínos práce a její praktické využití X    

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Práce je velkým přínosem, jak pro praxi, tak pro teorii. Bohužel jsou zde i nedostatky, které 
by se již v DP neměly objevovat, např.: chybné odkazy na citace literatury – odkaz je součástí 

poslední věty citovaného textu a objevují se i chyby v seznamu použité literatury; v odborné 
práci používat dolní končetina místo „noha“; zkratka sin. a dx. jsou sinister a dexter a ne 
sinistrie a dextrie. Zarazila mne i struktura teoretické části, kde do kapitoly 2.1 Historie a 

vývoj juda bych už nezařadila podkapitoly 2.1.4 Technika dřepu s činkou, 2.1.5 
Biomechanika dřepu a 2.1.6 Vybrané svaly dolních končetin a jejich funkce. Kapitoly 

výsledky a diskuze jsou velmi dobře propracovány. V závěrech bych více zdůraznila přínos 
předložené práce pro praxi i pro teorii. Ve vědeckých otázkách je použito termínu „…vyšší 
zapojeni…“ co to přesně znamená „vyšší“? 

 
1. Proč jsou v práci použity vědecké otázky a ne klasické hypotézy práce? 

2. Z jakých důvodů nebylo použito statistické zpracování např. k porovnání jednotlivých 
pohybů? 

3. Je možné v předložené práci nějakým způsobem pokračovat či navázat dalšími 

výzkumy a jakými? 



 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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V Praze dne:  2.9.2015 


