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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Jde o vysoce zajímavé téma, reflektující epidemii zájmu o bojová umění s tím spojené nároky na kvalitu
posturální stability zápasníka.. Práce zachycuje velmi problematickou otázku zda ještě existují rezervy
v posturální stabilitě i u tak všestranně zatížených sportovců. Ukazuje na význam vyšetření posturálních
dovedností u zájemců ale i aktivních sportovců v zápase, ukazuje možnosti prevence zranění spojených
s z pomalých či nekvalitních posturálních reakcí..
Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
2
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka se v literárních zdrojích zaměřila na celé spektrum dostupné literatury včetně elektronické a záběr
citovaných a hlavně v textu použitých prací je přiměřený studentu bakalářského stupně..

Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Jasně formulovaná problematika, racionální náhled na získaná fakta a poznatky.V tomto rozsahu toto téma
v domácím odborném tisku zpracované a dostupné není. Získané poznatky by měly vést k racionální úvaze při
výběru vhodných pohybových programů při rehabilitační léčbě pacientů či zájemců o zápas.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Není připomínek k struktuře i pojetí této bakalářské práce.
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka
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