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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Ondřej Čech 
s názvem: Možnosti fyzioterapie po ruptuře flexorů kolenního kloubu

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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) 

38 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Máte zkušenosti s využitím tejpu k zmírnění tvorby hematomu?

2. Popište 2 možná vyšetření HSS.

3. Jakou proceduru z FT by jste mohl použít k cílenému posílení hypotrofického svalu např. m.
quadriceps femoris?

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

Student Ondřej Čech v bakalářské práci popisuje anatomii, fyziologii, patofyziologii při poranění flexorů
kolene. Zmiňuje též důležitost prevence svalového poranění.
Ve dvou kazuistikách student provedl vstupní a výstupní kineziologický rozbor a následně jejich zhodnocení,
navrhl krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán.
Některé cviky, které student navrhuje jsou náročnější na provedení.
Domnívám se, že vybral správně, neboť první pacient je aktivní sportovec, voják v záloze a druhý pacient
byl dříve sportovní fotbalista.
Bakalářská práce splňuje cíl práce, doporučuji k obhajobě.     

Jméno a příjmení: Mgr. Alena Kozáková
Organizace:
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