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s názvem: Nejčastější zranění fotbalistů mládežnických kategorií

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

24 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 14 

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

7 

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

32 

5. Celkový počet bodů 77 

Návrh otázek k obhajobě

1. Myslíte si, že vaši probandi budou i nadále pokračovat ve cvičební jednotce v rámci prevence
úrazů?

2. Jaké fyzikálně léčebné metody byste mohl využít v terapii svalových poranění?

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

Předmětem bakalářské práce bylo zpracování problematiky úrazů fotbalistů několika pražských fotbalových
klubů pomocí dotazníkového šetření. Jedná o aktuální téma, s nímž se student bude běžně setkávat i v praxi.
V teoretické části práce je zpracována problematika specifických pohybových vzorů fotbalistů, které jsou
vhodně doplněny názornými fotografiemi. Dále jsou zde uvedeny úrazy a rizikové faktory u fotbalistů. Ve
speciální části jsou uvedeny kazuistiky tří probandů, kteří byli vybráni z celkového souboru fotbalistů z
dotazníkového šetření na základě četnosti úrazů ve fotbale. Na základě vstupních kineziologických rozborů
byly sestaveny cvičební jednotky. Vyšetření bych doplnila ještě o testy hlubokého stabilizačního systému.
Ve výsledcích je zpracováno dotazníkové šetření, jež je zpracováno do přehledných tabulek. Cvičební
jednotka, která má být jedním z hlavních výstupů této práce je popsána v kapitole prevence ve výsledcích.
Fotografická dokumentace je uvedena v příloze, vhodnější by bylo je umístit přímo k popisu jednotlivých
cviků. Student pracoval s fotbalisty dlouhodobě a i nadále ve spolupráci pokračuje.
K celému zpracování bakalářské práce přistupoval student velmi zodpovědně, stejně tak k plnění dílčích
úkolů a vhodného využití vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia. Student plně využíval
konzultací, respektoval mé připomínky, na konzultace byl vždy připraven.
Práce obsahuje některé gramatické chyby, zejména v latinských názvech, v práci jsou vhodně zařazeny
obrázky a fotografie, což hodnotím kladně.
Celkově práce splňuje všechny aspekty bakalářské práce a je dobře zpracována, kladně hodnotím
komplexní přístup studenta k této problematice.
Doporučuji k obhajobě.
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