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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Kristýna Souhradová 
s názvem: Fyzioterapeutická intervence u hráčů fotbalu ve věku 14 let

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) 

10 

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

40 

5. Celkový počet bodů 100 

Návrh otázek k obhajobě

1. K předkládané práci nemám doplňující otázky.

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

Vrcholový sport je vždy do určité míry ,,devastační". Raná specializace se stala nešvarem doby. Bohužel
tolik potřebná kompenzace a prevence, je výsadou pouze lukrativních odvětví sportu a spíše seniorských
klubů.
Zaměření práce na chlapce školního věku, kteří ale absolvují velmi náročné tréninky, je velmi důležité a
skvělý je fakt, že toto mělo podporu hlavního trenéra.
Studentka prokázala schopnost provedení precizního KR a volby terapie, které bude nejen adekvátní, ale
bude také splňovat očekávání dnešní mládeže. Což není vůbec lehký úkol. Pro dobrou spolupráci je však
nezbytné volit i zajímavé terapeutické jednotky.

Celkově provedení i výstup této Bc. práce, stejně jako přístup studentky k jejímu zpracování, hodnotím
výborně  a doporučuji k obhajobě.       

Jméno a příjmení: PhDr. Andrea Hašková
Organizace: Dětský rehabilitační stacionář Kladno


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


