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. . . . HodnoceníKriteria hodnoceni 1—2—3—4

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1

Odborný přínos 2

2. Aktivita studenta

Míra samostatnosti studenta při práci 1

Využití konzultací s vedoucím práce 1

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1

3. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz -

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1

4. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1

5. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 1
kvalifikačních prací)

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1

Jazyková úroveň práce 1
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Diplomantka zvládla zadaný úkol bez zásadních chyb. Prokázala teoretický i praktický přehled v dané
problematice. K řešení diplomového úkolu přistoupila s velkým zaujetím a vysokou mírou samostatnosti.
Práce je zpracována bez zásadních formálních nedostatků. Z obsahového hlediska vyzdvihuji práci se
zahraničními zdroji a celkovou kompaktnost a argumentační podloženost díla. V rámci zvýšení odborného
přínosu práce by bylo vhodné doplnit výzkum o explicitní stanovení reliability zkoumané metody integrálního
EMG.

Poznámka: Vzhledem k povaze diplomového úkolu byly v souladu s mým doporučením na místo výzkumných
hypotéz stanoveny výzkumné otázky.

Kontrola plagiátorství provedena dne 16.5.2019.

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %‚ počet podobných dokumentů 0.

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) výborně

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 25. 5. 2019

Podpis vedoucího práce
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