
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

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Ryznerová Jméno: Michaela Osobní číslo: 456297
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Terapie skolióz s využitím jógy

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

30

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)*

5

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

40

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká je sledovanost natočeného instruktážního videa ?

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Předložená bakalářská práce obsahuje 106 stran textu ,17 stran příloh.
Výstupem předložené práce je  instruktážní  video ,  které studentka v  rámci  práce sama natočila  a  uveřejnila
dostupné pro veřejnost.

Práce je  zpracována velmi  pečlivě,studentka při  realizaci  věnovala  problematice  mnoho času a  úroveň práce
přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci a rozsahem i úrovní splňuje požadavky na práci magisterskou.

Velkým přínosem je instruktážní  video,které studentka natočila a uveřejnila na webových stránkách (  odkaz -
viz.str.63),rovněž dotazník,který vytvořila pro subjektivní hodnocení pacietek.

Pozitivně oceňuji výběr cviků z jógy pro pacientky s diagózou skolióz,neb standartně se při fyzioterapeutickém
ovlivnění této diagnózy volí běžnější metodiky,avšak jóga koncentruje nejen ovlivnění tělesných funkcí ,ale klade
důraz i na psychiku a dýchání,což je zásadní při ovlivňování uvedené diagnózy.

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A (výborně).

Jméno a příjmení: Mgr. Simona Hájková, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


