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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Tereza Matulková 
s názvem: Kompenzace horní končetiny u profesionálních hráček basketbalu

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) 12 

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) 

25 

5. Celkový počet bodů 70 

Návrh otázek k obhajobě

1. Proč jste zvolila konkrétně tento typ kompenzačního cvičení.

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

Studentka vypracovala práci na téma Kompenzace horní končetiny u profesionálních hráček basketbalu na
90 .stran textu a dalších 20.stran příloh.
   Vybraná literatura je vhodná k damému tématu a stejně tak, i citace autorů,ale předpokládala bych větší
výběr anglicky hovořících autorů.
Práce je rozdělena na dvě části,teoretickou a praktickou.

Studentka se velmi zajímala o dané téma,nebotˇsama je profesionální hráčkou a pečlivě sbírala data k
vypracování bakalářské práce.Na konzultace chodila pravidělně.

Z pohledu fyzioterapie bych možná zvolila jiné kompenzační cviky,než je uvedeno v práci.
Práci doporučuji k obhajobě a to s hodnocením C.
Mgr.Kučerová   

Jméno a příjmení: Mgr. Ilona Kučerová
Organizace:


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


