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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Smejkalová Jméno: Magda Osobní číslo: 456300
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Kompenzační cvičení u hráčů fotbalu

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)*

30

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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 85

* 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 95 stran textu včetně citačních zdrojů. Studentka čerpá z 46 literárních zdrojů včetně
zahraničních autorů.

Studentka se ve své práci  zabývá kompenzačním cvičení u fotbalistů dětského i  dospělého věku což je téma
přínosné z hlediska častého přetížení sportovců a tím i častějšímu zranění. Je škoda, že z této práce není výstup v
podobě brožury  nebo instruktážního videa umístěného na webové stránky,  aby se  doporučení  dostala  k  širší
veřejnosti.

Práce je zpracována pečlivě, splňuje požadavky kladené na úroveň bakalářské práce.

K práci mám tyto připomínky:

1.Tabulky bych pro přehlednost  umístila  do příloh nebo přehledněji  zpracovala tak,  aby bylo vidět  eventuální
zlepšení.

2.Postrádám legendu pod tabulkou s vysvětlivkami

3.Bylo by vhodnější do příloh umístit fotografie probandů nebo fotbalistů neb cvičení ,která předvádí autorka nemají
takovou výpovědní hodnotu. Rovněž by fotodokumentace měla být prováděna ve spodním prádle nebo v plavkách,
aby bylo vidět eventuální zapojení svalstva.

Práci doporučuji k obhajobě, hodnotím klasifikačním stupněm B (velmi 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: .............................................


