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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

24 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 16 

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

8 

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

30 

5. Celkový počet bodů 78 

Návrh otázek k obhajobě

1. Může porušení vazů způsobit poruchu "self-locking mechanism" ? (odkazuji na tvrzení na straně
13)

2. Co je to dvouoborové postavení? (odkazuji na Vaše tvrzení na straně 31)

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

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Studentka se snažila uspořádat poznatky o hlubokém
stabilizačním systému páteře a o vztahu fyzioterapie k horolezectví. Mohlo se jednat o práci velmi dobrou,
pokud by v práci zmínila, že k fyzioterapeutickému hodnocení je u horolezce potřebné znát i jeho fyzickou
zdatnost - v oblasti silových, rychlostních, vytrvalostních a koordinačních schopností - a jaké testové
metody by k tomu použila.
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