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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Kristýna Halešová 
s názvem: Vliv hysterektomie na hluboký stabilizační systém

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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) 

10 

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

40 

5. Celkový počet bodů 100 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké možné důsledky, u necvičící skupiny probandek, můžeme očekávat pro nefunkčnost
hlubokého stabilizačního systému?

2. Dokázala cvičící skupina správně provádět zadaná cvičení? Objevily se nějaké nedostatky v
provádění cviků?

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

Studentka předkládá k obhajobě ucelenou a dobře zpracovanou srovnávací studii.
Na bakalářské práci pracovala samostatně a svědomitě se věnovala k získávání potřebných dat.
V teoretické části popsala všechny potřebné základy k pochopení problému. Ve speciální části přehledně
sestavila kineziologické rozbory a výsledky svých vyšetření zhodnotila u každé klientky jednotlivě i celkově
ve skupině cvičících i necvičících klientek. Sestavila cvičební jednotku ze snadno pochopitelných cviků na
základě svých předcházejících zkušeností.
Obsáhlá diskuse poukazuje na dobré pochopení problému a prostudování dostupné literatury, která je zde
citovaná.
Bakalářskou práci hodnotím známkou výborně a závěry srovnávací studie je možné publikovat.     
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