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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Dvořáková Jméno: Barbora Osobní číslo: 456214
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Využití fyzioterapie u jezdců na koních v rámci kompenzace svalových dysbalancí

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)*

20

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 10

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 bakalářská práce obsahuje 105 stran textu,9 stran příloh. Autorka čerpá ze 24 citačních zdrojů včetně
zahraničních autorů.

Studentka se ve své práci zaměřila na problematiku jezdectví, sportu kterému se sama již mnoho let věnuje, tudíž
může subjektivně i objektivně zhodnotit úskalí tohoto sportu s ohledem na možná přetížení nebo naopak útlum
svalových skupin.

K práci mám tyto připomínky:

1.Po  grafické  stránce  není  práce  zpracována příliš  pečlivě  a  přehledně (zarovnání  textu  do  bloku,  přehledné
zpracování vyšetření do přehledných tabulek atd).,umístění textu na stránku -viz.str.46,47,50 -formátování

2.Studentka čerpá u jednotlivých kapitol z mála citačních zdrojů -př.str.12-20 pouze ze dvou a převážně pouze z 1
,což mi připadá nedostatečné.

3.Chybí časový údaj u vstupních a výstupních kineziologických rozborů (datum vyšetření) -nepřehledné

Kladně hodnotím kvalitní diskuzi.

I přes výše zmíněné nedostatky ,doporučuji práci k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm C (dobře).

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


