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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Krajčovič Jméno: Šimon Osobní číslo: 453630
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie k ovlivnění bolesti ramenního kloubu u extraligových volejbalistů

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

29

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 19

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

10

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

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak by jste pokračoval v terapii, aby byl efekt víc přenesen do volejbalové techniky?

2. Proč je důležité nezaměřovat se v terapii jenom na ramenní kloub?

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

Student pracoval na své práci intenzivně a vždy plnil dílčí úkoly svědomitě. Samostatně navrhl cvičební jednotku,
kterou fotograficky zdokumentoval ve své práci. Práce je čtivá a stylisticky i obsahově splňuje rozsah bakalářské
práce.
Student si osvojil techniku DNS a aplikoval ji na svých probandech i sobě samém. Seznámil se s nutností korekcí při
cvičení a precizní práci na sportovcích. Dokázal pozorováním hrací techniky probandů, diagnostikovat potíže a
sestavit tak vhodné kompenzační cvičení.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.

Jméno a příjmení: Mgr. Dita Hamouzová
Organizace: Oblastní nemocnice Kladno
Kontaktní adresa:
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