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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jiří Škarvada 
s názvem: Vliv pohybové aktivity s využitím gymnastických kruhů na stabilitu lopatky

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

20 

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) 

5 

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

30 

5. Celkový počet bodů 70 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak si vysvětlujete podobné výsledky u probandů sportovců a probandů nesportovců?

2. Co znamená „u většiny cviků s gymnastickými kruhy dochází k manuálnímu kontaktu“ ? (st. 11)

3. Pro jakou skupinu pacientů si myslíte, že jsou gymnastické kruhy vhodnou pomůckou?

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 „Vliv pohybové aktivity s využitím gymnastických kruhů na stabilitu lopatky“ je
zpracována na 146 stranách, z toho je 77 stran textu, 1 strana obsahuje seznam použitých zkratek, 3 strany
seznamu zdrojů, kterých je celkem 28, z toho 3 internetové v angličtině a 4 v češtině, dále 16 publikací v
českém jazyce a 5 v angličtině, nalezneme zde i seznamy obrázků (6), tabulek (67) a příloh (4).
Cílem bakalářské práce bylo zpracovat teoretické podklady, z nichž poté autor čerpá znalosti ke
zhodnocení vlivu zařazení cviků na závěsných systémech do cvičení jednotky, která se zaměřuje na
odstranění funkčních poruch související se stabilitou lopatky.

Teoretická část se zabývá anatomií a kineziologií pletence ramenního, velmi podrobně stabilitou a
funkčními poruchami související s lopatkou a pletencem ramenním. Další významnou částí je metodika,
která zahrnuje popisy sledovaných souborů a všechny diagnostické a rehabilitační postupy, které jsou
využity v kazuistikách. Autor oslovil 10 probandů, ale dlouhodobější spolupráce pokračovala se 4 z nich.

Speciální část práce popisuje dvě skupiny, a to skupinu nesportovců (2 probandi) a pak výkonnostních
sportovců (2 probandi). U každé z nich je velmi pečlivě a podrobně proveden vstupní kineziologický rozbor
a uvedeny příklady cvičebních jednotek. Následuje výstupní kineziologický rozbor, hodnocení autorem i
samotnými probandy. Chybí zde návrhy krátkodobého a dlouhodobého plánu. Popisy zkrácených svalů a
svalové síly uvedené v textu působí lehce nepřehledně. V kapitole „Výsledky“ je porovnání vstupního a
výstupního kineziologického rozboru jsou pak uvedené údaje zařazeny do tabulky. Při porovnání je jasné, že
terapie, kterou zvolil autor práce, má dobrý efekt u všech 4 probandů. Došlo k pozitivním změnám v
postavení, stabilizaci lopatky.
V práci je uvedena velmi rozsáhlá diskuse, kde jsou zmíněny i některé další možné závěsné systémy,
kterých je možné využít při cvičení.  Cílem práce bylo na podkladě teoretických znalostí využít gymnastické
kruhy k zlepšení stability lopatky a tento cíl byl splněn.
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