
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

18 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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 70 

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 na téma
 „Vliv pohybové aktivity s využitím gymnastických kruhů na stabilitu lopatky “ je zpracována na 77 stranách
textu, za použití 28 literárních zdrojů. Autor práce si klade za hlavní cíl "Zhodnocení vlivu zařazení
pohybové aktivity s využitím gymnastických kruhů do cvičební jednotky, která se zaměřuje na odstranění
funkčních poruch souvisejících se stabilitou lopatky a to na základě porovnání vstupního a výstupního
kineziologického rozboru jednotlivých probandů."
Student pracoval velmi samostatně s minimální možnou konzultací.

Připomínky mám zjm. k tabulkám v kapitole 6 - výsledky. Jsou pro čtenáře velmi nepřehledné a
nesrozumitelné.
V kapitole 7 - diskuze, jak uvádí autor je problematické diskutovat se stejnou problematikou,nicméně jsou
zde konfrontovány vlastní výsledky s výsledky s podobnými, nicméně různými závěsnými tréninkovými
systémy.
Bakalářská práce splňuje základní požadavky, které jsou na bakalářské práce kladeny a doporučuji proto
komisi pro SZZK přijmout k obhajobě a navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby.  
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