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Připomínky: 

 

Autor si zvolil důležité téma pro další realizaci měření na lyžařském trenažeru Skytech 

interactiv. Téma reliability slouží především ověření planosti měření na tomto lyžařském 

trenažeru.  

Teoretická část práce je zatížena několika nedostatky: kapitola historie významně 

nesouvisí s tématem práce, hloubku provedené analýzy nelze hodnotit kladně – je na 

minimální možné úrovni – jedná se spíše o definice, malá pestrost citačních zdrojů. 

Struktura práce je logická a odpovídá spisům tohoto druhu, ovšem úvodní stránky 

práce jsou prohozeny, abstrakty předchází evidenčnímu listu a poděkování. Práce je po 

formální stránce zpracována v souladu s požadavky kladenými na bakalářské práce. 

Formátování textů je v pořádku. Bibliografické citace jsou psány dle normy ISO. 

Diskuse je jen velmi málo rozpracována a neodpovídá odbornosti práce. 

I přes výše uvedené nedostatky a vzhledem k originálnosti a důležitosti, doporučuji 

práci k obhajobě. 

 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě  

Otázky k obhajobě: 



1. Jaký má vliv technická úroveň probandů a zkušenosti s trenažerem na reliabilitu 

měření? 

2. Lze doporučit trenažér SkyTech pro zátěžovou diagnostiku lyžařů? 

3. Jaké jsou klíčové parametry pro získání takto vysoké reliability? 
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