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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hladík Jméno: Ondřej Osobní číslo: 433694
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Zranění mladistvých hráčů volejbalu a jejich prevence

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

15

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)*

35

5. Celkový počet bodů 70

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

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 práce obsahuje 97 stran textu,23 stran příloh.Student pracuje se 37 citačními zdroji včetně zahraničních
autorů.

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci,  student ve své práci  prokázal  schopnost  analytického
myšlení a implementace praktických dovedností do tréninkového procesu.

Zvolil  si  velmi  přínosné  téma  -  kompenzační  cvičení  u  mladistvých  sportovců,  kteří  jsou  často  přetěžovány
nevhodnými tréninkovými postupy,což vede k časté úrazovosti.

Přínosem je zpracování brožury jako metodického postupu vhodného pro trenéry volejbalu, kteří pracují s mládeží a
může být dobrým návodem jak předcházet úrazovosti i pro samotné hráče nebo jejich rodinné příslušníky.

Negativně hodnotím poněkud laxní přístup studenta při konzultacích a pozdní dodání jednotlivých částí ,práce mohla
mít ještě vyšší úroveň.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm C (dobře).

V Kladně dne 3.6.2019

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: .............................................


