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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

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

samostatnost diplomanta při zpracování 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:

Otázky pro obhajobu: 1. Mohla byste, prosím detailně vysvětlit, proč byli do experimentální skupiny zařazeni 

probandi bez ohledu na věk?  2. Proč jste si pro hodnocení stability vybrala právě stoj na 1DK? Pokud byste se na 

podobné téma zaměřila příště, mohla byste spekulovat o tom, ve kterých dalších parametrech by se mohla skupina 

Taekwondistů lišit?

Práce je zpracována přehledně , obsahuje velké množství tabulek s jednotlivými výsledky. Porovnání výsledků je 

pak uvedeno v grafech. DP rovněž obsahuje větší množství příloh.

Byla zvolena poměrně citlivá metoda na zhodnocení stability, jejíž interpretace není jednoduchá. Autorka se 

bohužel hůře orientovala v naměřených datech, která navíc mohla být zkreslena aktuálním stavem probandů, který 

je těžko ovlivnitelný.

Práce je psána srozumitelně a na odborné úrovni. .

95 tabulek, 3 grafy, 6 příloh

Diplomantka svou práci zpracovala samostatně, práci průběžně konzultovala.

Práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Obsahuje však některé nedostatky způsobené pravděpodobně horší 

orientací v naměřených datech a stejně tak obtížností interpretace jednotlivých výsledků. Diplomantka zaujala v 

diskuzi poměrně kritický postoj k výsledkům práce a podařilo se jí tak objasnit neúplnou průkaznost výsledků 

I přesto, že stidí na toto téma není mnoho, podařilo se autorce provést kvalitní.  Seznam literatury mohl být 

rozšířen i o studie, které  se zaměřují na rozdíly v dynamické a statické stabilitě. 

Cíl práce byl splněn. Autorka zpracovala velké množství dat jejichž interpretace je i přes mnohé studie stále 

obtížná.

stupeň hodnocení

Hlavním cílem práce je zhodnotiti rovnováhu u probandů pravidelně se věnujících bojovému umění Taekwondo a 

porovnat ji s běžnou populací, která se nevěnuje pravidelně žádné sportovní aktivitě a současně nemá jakékoliv 

zkušenosti s bojovým sportem.

107

43 (z toho 27 cizojazyčných)
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6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň
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Otázky pro obhajobu: 1. Mohla byste, prosím detailně vysvětlit, proč byli do experimentální skupiny zařazeni 

probandi bez ohledu na věk?  2. Proč jste si pro hodnocení stability vybrala právě stoj na 1DK? Pokud byste se na 

podobné téma zaměřila příště, mohla byste spekulovat o tom, ve kterých dalších parametrech by se mohla skupina 

Taekwondistů lišit?
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