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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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

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

5 

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

40 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

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

Předložená bakalářská práce je zpracována na 92 stránkách textu včetně grafického znázornění a
souhrnných tabulek.
Součástí předložené práce je i 14 stránek příloh,kde autor uvádí  subjektivní hodnocení svých probandů k
novým tréninkovým metodám, které student ověřuje na závodních hráčích tenisu.

Předložená práce je originální svým tématem ,které si vybral student na základě svého kritického myšlení o
studované problematice a student prokázal při výběru  tématu i způsobu zpracování ve smyslu výběru
hodnotících kritérií samostatný úsudek , což hodnotím velmi pozitivně a způsob uvažování převyšuje
požadavky kladené na bakalářskou práci.

Práce je zpracována pečlivě,přehledně.Během konzultací prokázal student připravenost a zohlednil
připomínky,které muu byly doporučeny.

Z toho důvodu doporučuji práci výhledově rozšířit o větší počet probandů ,aby měla vyšší vypovídatelnou
hodnotu a poté publikovat.

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě,navrhuji klasifikační stupeň A(výborně).

V Kladně 31.5.2018
Mgr.Simona Hájková,Ph.D.
       

Jméno a příjmení: Mgr. Simona Hájková, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


