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Náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná  průměrná  podprůměrná  nelze hodnotit 
logická stavba práce x    
stupeň splnění cíle práce x    
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
práce literaturou (včetně citací)  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení k 
řešení problému 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:    

 

Připomínky k obhajobě: 

Bakalářská práce je logicky strukturovaná s přehledným užitím teoretických znalostí, které odpovídají 

tématu. Dobře je zpracována kapitola o TENSIOMYOGRAFU – přístroji, který v ČR ke slovu teprve 

přichází a bylo potřeba získat informace o jeho fungování ze zahraniční literatury. 

Autorka splnila požadavky pro rozsah bakalářské práce i dostatečný celkový počet zdrojů. Avšak co se 

zdrojů týká, doporučil bych je rozšířit o relevantnější literaturu či odpovídající článek např. 

z některého recenzovaného časopisu. Dále je třeba dát důraz na čerpání z původních zdrojů 

(www.kulturistika.com původní nebude). 

Celková forma a struktura je odpovídající. Pozor na automatické opravy „tensomyograf“ atp. 

Výsledky z tensiomyografu jsou přehledně zpracovány v grafech. Doporučil bych příště větší velikost 

u výsledků z grafu a podrobněji a systematičtěji rozvést komentář k výsledkům. 

Volba testování pomocí tensiomyografu byla k cílům práce více než adekvátní a celkově je práce 

vhodná jako pomocný text k dalšímu měření sportovců z kteréhokoli sportovního odvětví. 

x 

http://www.kulturistika.com/


Otázky k obhajobě: 

V práci píšete, že měření pomocí tensiomyografu by mohlo urychlit rekonvalescenci po zranění. 

Mohla byste to rozvést? (Příklad, jak často, které části, kdy atp.) 

Proč jste si vybrala právě čtyřhlavý stehenní sval? 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

 

Oponent diplomové práce: 

Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.       

 

V Praze dne:        Podpis: 

výborně 


