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

26

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 18

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

8

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

38

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V práci jste cvičil s volejbalisty 1x za 14 dní, což předpokládám bylo především z organizačních důvodů. Jaká
intenzita Vámi navržených sestav cvičení by byla ideální?

2. Co byste doporučil volejbalistům jako prevenci úrazů kotníků?

3. Doporučil byste z fyzioterapeutického hlediska kombinaci klasického a plážového volejbalu ?
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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

Práce má zajímavé téma a student se zaměřil  na oblast sportu, který sám provozoval. Vlastní zkušenosti jsou
nenahraditelným zdrojem informací.
Ve výkonnostním a vrcholovém sportu je výsledek bohužel většinou důležitejší než stav sportovce.

Pokud by se závěrečné doporučení sestavy cvičení doplnilo fotografiemi nebo lépe videem, mohlo by být využíváno
trenéry při tréninku nebo i samotnými hráči v individuální přípravě. Pouze v psané podobě nebude dostatečně
názorné a pro sportovce přijatelné.

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou, časově náročnou a přínosnou pro další práci studenta.

Jméno a příjmení: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
Organizace: Ústav biofyziky a informatiky , 1.LF UK Praha
Kontaktní adresa: Salmovská 1, 120 00 Praha 2


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

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


