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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Michaela Zajíčková 
s názvem: Vzájemné vztahy mezi dechovou a posturální muskulaturou u dětí

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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) 

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 89 

Návrh otázek k obhajobě

1. Čím si vysvětlujete zvýšený výskyt předsunutého držení hlavy u druhé a třetí skupiny probandů?

2. Jaké vhodné pohybové aktivity mimo vlastní fyzioterapii byste doporučila u probandů, se kterými
jste pracovala?

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

Bakalářská práce zaměřená na problematiku vzájemných vztahů dechové a posturální muskulatury u dětí je
zpracována zajímavým způsobem. Nejedná se o vlastní kazuistiku fyzioterapeutické péče, ale je to
zmapování dané problematiky v dětském věku, kdy si autorka rozdělila sledované jedince na tři skupiny
podle věku a vzájemně srovnávala patologie u jednotlivých skupin a zároveň mezi jednotlivými skupinami.
Práce je přehledně členěna na část obecnou, metodologii a část speciální, která je věnována vlastní práci
autorky. Probandi byli podle věku rozděleni do tří skupin, u každého jedince byl proveden komplexní
kineziologický rozbor. Celkem bylo vyšetřeno 24 probandů, jeden vzorový kineziologický rozbor je součástí
příloh bakalářské práce. Všechny výsledky jsou zpracovány v přehledných tabulkách.
V diskusi autorka prokázala orientaci v dané oblasti pohybové a respirační muskulatury, správný náhled na
danou problematiku.  Práce je doplněna vhodnými obrazovými přílohami, včetně konkrétní cvičební
jednotky.
Jako vedoucí práce kladně hodnotím přístup studentky k dané problematice, k plnění dílčích úkolů a
vhodného využití vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia. Studentka plně využívala konzultací,
respektovala mé připomínky, na konzultace byla vždy připravena.
Celkově práce splňuje všechny aspekty bakalářské práce a je velmi dobře zpracována, kladně hodnotím
komplexní přístup studentky k této problematice.
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