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1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy
2. Náročnost tématu na:
* teoretické znalosti
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8 obrázků, 11 grafů, 4 tabulky a 7 příloh
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* použité metody
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3. Kritéria hodnocení práce:
stupeň splnění cíle práce

stupeň hodnocení
velmi dobře
vyhovující

výborně
x

samostatnost diplomanta při zpracování tématu

nevyhovující

cíl práce byl splněn
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kladně hodnotím spolupráci s velkým množstvím probandů a provedení měření v terénu
logická stavba práce
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práce s literaturou včetně citací

x

plně odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP

kladně hodnotím vysoký počet literárních zdrojů z toho významná většina cizojazyčných; teoretická část práce je
velmi precizně zpracována se zajímavými poznatky k posturální stabilitě ve vodním prostředí
adekvátnost použitých metod

x

kladně hodnotím objektivní hodnocení stability pomocí přístroje a počet probandů ve výzkumném souboru
úprava práce (text, grafy, tabulky)
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celkově velmi hezká úprava práce; výsledková část je velmi přehledně zpracována
stylistická úroveň
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práce je psána velmi čtivě, bez gramatických chyb

nadprůměrná

průměrná

podprůměrná

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

1) Daly by se výsledky Vaší práce aplikovat v rámci fyzioterapie? Např. u určitých neurologických diagnóz či obtíží
se stabilitou?
2) Myslíte si, že by bylo možné využít vodního prostředí pro trénink sportovců z jiných odvětví pro zlepšení
posturální stability?
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