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Náročnost tématu na úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x    

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 

x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 
x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Dominika Krupková se podílela na společném projektu k hodnocení hemodynamické odezvy 

při ponořování předloktí do studené vody po intermitentních kontrakcích do vyčerpání.  

V rámci praktické části se velmi aktivně podílela na realizaci měření a vyhodnocení výsledků. 

Pro svou diplomovou práci si vybrala část zabývající se efektem různých teplot na opakovaný 

izometrický výkon.  Prostudovala jak domácí, tak zahraniční odbornou literaturu, o čemž 

svědčí seznam citací. Teoretický rozbor je psán úsporně, obsahuje ovšem vše podstatné pro 

stanovení cíle práce. Metody jsou popsány srozumitelně s možností replikace experimentu. U 

výsledků pravděpodobně došlo k překlepu u Grafu 1-3 o významu plné a přerušované čáry.  



Ačkoli je indukční statistika záležitostí spíše doktorského studia, pokus o celkové zobecnění 

výsledků by byl pro interpretaci přínosný. Diskuzi a závěry považuji za zdařilé. Vyzdvihl 

bych aktivní přístup studentky v průběhu celé tvorby práce. 
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