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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Rybová Jméno: Dorota Osobní číslo: 491324
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapia u hráčiek volejbalu

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

9

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

40

5. Celkový počet bodů 97

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké další metody lze využít v terapii u sportovců?

2. Pokračují Vaše probandky v zavedené terapii?

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce se zabývá využitím fyzioterapie u hráček volejbalu se zaměřením na ramenní kloub. Teoretická
část, vycházející z velkého množství zdrojů, je zpracována pečlivě, popisuje nejen problematiku ramenního kloubu,
ale celkově se věnuje stabilizační funkci trupu u tohoto náročného sportu.

Speciální část porovnává skupinu volejbalistek pod fyzioterapeutickým vedením a kontrolní skupinu, která navíc v
tomto období byla zcela bez organizovaného vedení tréninků, kvůli omezení pro Covid. Velmi podrobně zpracované
kineziologické rozbory a jejich vstupní a výstupní porovnání potvrdily výrazný efekt terapie u sportovců, u nichž byla
vhodně zvolená terapie, tedy DNS. Výhodou pro potvrzení objektivity bylo využití přístroje Biodex.

Celkový přístup studentky ke zpracování bakalářské práce hodnotím velmi pozitivně, práci vypracovala s precizností
sobě vlastní. Prokázala, že je schopna provést správně kineziologické vyšetření, jeho zápis a zvolit vhodnou terapii,
individuálně přizpůsobenou možnostem probandů. Zejména pak důležitost komplexního přístupu v terapii speciálně
u sportovců, i přestože je cílem ovlivnění jen jednoho segmentu.

Bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm A, splňuje podmínky bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě.
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