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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Diana Hoffmannová 
s názvem: Diagnostika a korekce svalových dysbalancí u silničního cyklisty

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

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

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

5 

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

40 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

3. 

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 komentář  

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



Komentář

Předložená práce obsahuje 90 stran textu včetně 29 literárních zdrojů ze kterých autorka čerpala.Velmi
kladně hodnotím převážnou většinu zahraničních zdrojů se kterými studentka pracovala.
Práce obsahuje 32 stran příloh .

Autorka se ve své práci zabývá především biomechanickými aspekty u cyklistiky ,které se sama intenzivně
věnuje . Z toho důvodu se pokusila v předložené práci poukázat na nutnost ovlivnění svalových dysbalancí
ke kterým při tomto sportu nejčastěji dochází, s nutností korekčního a kompenzačního cvičení.

Velmi kladně hodnotím úhel pohledu , z kterého   toto sportovní odvětví hodnotí a snahu dosavadní
výsledky objektivizovat.

Ve své práci prokázala autorka schopnost samostatně pracovat nad rámec požadavků na bakalářskou práci
a předložit objektivní  výsledky a důkazy ke svým závěrům.

Ačkoliv je autorka poněkud "svá" a má problém s dodržováním termínů konzultací i respektováním
nastavených pravidel , domnívám se ,že předloženou práci zpracovala zodpovědně, pečlivě tudíž práci

hodnotím klasifikačním stupněm A(výborně).     
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