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 Celkové hodnocení práce známkou  1 2 3 4 
1.  Téma práce a její význam   X   
2 Formulace cílů práce  X    
3.  Metodika zpracování    X X 
4.  Práce s daty a informacemi    X X 
5.  Celkový postup řešení    X  
6.  Teoretické zázemí autora   X   
7.  Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)    X  
8.  Práce s odbornou literaturou (citace, norma)    X 

 
 

9.  Úroveň jazykového zpracování   X   
10. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem   X   
11. Formální zpracování - celkový dojem    X  
12. Splnění cílů práce   X   
13. Závěry práce a jejich formulace    X  
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15. Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce    X X 
 
Slovní vyjádření: 

Při přečtení samotného názvu práce se jeví předložená diplomová práce jako velmi 

zajímavá. Při podrobném pročítání má některé nedostatky a nepřesnosti. V abstraktu 

v podkapitole metody není uvedena žádná metoda, je to jen popis a kapitola výsledky by 

chtěla napsat konkrétně, co vám vyšlo. Obsah je nesprávně strukturalizován. Kapitoly a 

podkapitoly nesouhlasí s „důležitostí“ kapitol – viz web FTVS, kde je vše podrobně popsáno 

(nerozumím například nadpisu „praktická východiska“ a za ním pokračujete 6. kapitolou). 

Práce obsahuje několik překlepů a dokonce i pravopisných chyb (např. hned v poděkování; 

na začátku úvodu; s. 13 Alpská škola; s. 14; 19; 27; 28; 48; 51…). Odkazy na literaturu 

v textu musí být v každém odstavci, který citujete. Odkaz lze umístit na konci odstavce 

(před tečkou), jako součástí poslední věty (což není vždy dodrženo, např. s. 20). Pokud je 

autor uveden na začátku odstavce, tak stačí za jeho jméno do závorky uvést rok a na konci 

odstavce se již odkaz na citace neuvádí. Při odkazování se v textu na obrázek napíšete jen - 

viz obrázek č. x a ne celý popisek obrázku i s citací – text je potom nepřehledný. 

V metodické části hovoříte o použité metodě PedarX, ale to není metoda, ale přístroj (měřící 



zařízení). Na s. 48 uvádíte, že jste zkoumali sedm probandů a v tabulce č. 1 na s. 49 jich 

máte jen šest probandů. Na s. 51 mluvíte o sofistikovaném softwaru, jak tomu má čtenář 

rozumět? V teoretické části hovoříte o možnosti synchronizace přístroje s video záznamem, 

ale o videozáznamu se více nezmiňujete. Ve výsledcích na s. 56 píšete, že uvedený průměr 

je z modrých čísel (proband č. 2; 4 a 6), co ta červená čísla (probandi 1; 3; 5 a 7), ta nebyla 

zahrnuta - proč? V metodice se zmiňujete o Shapiro-Wilk test, ale ve výsledkové části jej již 

nenacházím. Ve výsledkové části u tabulky č. 4 a 5 patří SD hned k průměru. V diskusi na 

s. 63 hovoříte o H4, která nebyla stanovena, proč tu tedy o ní hovoříte? Seznam literatury je 

uveden dle normy ISO 690 a 690-2, ale je zde zkombinováno několik forem. Seznam by měl 

být dle jedné formy a jednotně. V požadavcích na DP je uvedený minimální počet citací 40 a 

autorka má 38. Na úvod je použit seznam použitých zkratek a pojmů, kde autorka používá 

výrazy přední noha a zadní noha. Pro další zpracování bych doporučila používat noha 

vpředu a noha vzadu. Závěrečná práce se z pravidla píše v prvním osobě množného čísla, 

protože autory práce jste Vy a vedoucí práce. 

I přes zmíněné nedostatky doporučuji práci k obhajobě. 

 

Otázky vyplynou v průběhu obhajoby. 
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