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studenta:   Gabriela Josefusová 
s názvem: Prevence zranění kolenního kloubu u mládeže národní házené

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 17 

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) 

37 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaký typ strečinku jste využila na začátku cvičební jednotky a proč.

2. Vysvětlete možný mechanismus poškození předního zkříženého vazu při národní házené.

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 studentky Gabriely Josefusové  se zabývá problematikou prevence zranění kolenního
kloubu u mládeže národní házené.  Zpracování probíhalo formou souboru pěti kazuistik. Předložená práce
obsahuje 8 hlavních kapitol a má celkem 126 stran. Je uspořádána logicky, zpracování je na dobré úrovni,
součástí práce je barevná obrázková dokumentace ze cvičebních jednotek. Současný stav pojednává ve
shodě se zadáním o všech aspektech dané problematiky, jmenovitě typy poranění, anatomie a úrazy
kolenního kloubu, teorie házené. Tato část má 17 stran. V další části Metodika jsou ve dvou podkapitolách
na osmi stranách podrobně popsány vyšetřovací a terapeutické metody. Kapitolu 5 tvoří Speciální část, má
28 stran. Autorka se v ní věnuje popisu pěti kazuistik z řad mládeže. Výsledky jsou popsány v kapitole 6. Na
čtrnácti stranách textu autorka přehledně uvádí dosažené výsledky, vše je doplněno pro přehlednost
tabulkami shrnujícími výsledky vstupní a výstupní. V kapitole 7 s názvem Diskuze mající pět stran jsou
konfrontovány výsledky práce s dostupnými literárními zdroji. V části Závěr je shrnuta práce a její cíl. Z
formálního hlediska působí práce přehledně (fonty, řádkování, velikosti obrázků, tabulek, grafů). Celá
práce též obsahuje 34 relevantních odkazů na literární zdroje pokrývajících celou problematiku. Práce je z
tohoto pohledu vyvážena správně. Náročnost práce spatřuji v nutných dosažených teoretických znalostech
a systematičnosti při sběru dat.   
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