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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

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) 

30 

5. Celkový počet bodů 77 

Návrh otázek k obhajobě

1. Objektivizuje Thomayerova skúška úroveň poškodenia m.biceps femoris?

2. Ktoré možnosti fyzikálnej liečby sú podľa Vašich skúseností najefektívnejšie pri poraneniach svalov
a šliach?

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

Zodpovedne spracovaná práca s určitými drobnými nedostatkami. V písaní latinských názvov nie je
jednotnosť a sú prítomné formálne chyby.
Úvod práce má charakter vhodný do diskusie v ktorej chýba pri spomínaných autoroch  odkaz na rok, kedy
uvedené tvrdenia zverejnili.
Krátkodobý rehabilitačný plán sa prelína s dlhodobým . Napr. návrat do tréningu je cieľom rehabilitácie a
nie súčasťou rehabilitačného plánu.
Hlavným cieľom práce bolo zostavenie cvičebnej jednotky, ktorá sa neveľmi metodicky objavuje v
podkapitole „Prevence“.
Napriek tomu, že autor uvádza , že fyzikálna terapia nebola aplikovaná, v kazuistikách ju spomínavo forme
lokálnej aplikácie tepla.
V budúcnosti by som autorovi doporučil zahrnúť do terapie vhodné formy fyzikálnej liečby pri poraneniach
svalov a šliach.,aj keď niektoré v teoretickej časti spomína. Chýba mi napr. aplikácia Reboxu ako spôsobu
odstránenia lokálnej  acidózy a predprípravy pred cvičebnou jednotkou.      
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