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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Černý Jméno: Lukáš Osobní číslo: 459951
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Vliv fyzioterapie na nestabilitu kolenního kloubu u výkonnostních fotbalistů

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

30

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)*

9

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. Jaké poranění kolenního kloubu u fotbalistů považujete za nejkomplikovanější?

2. Jaké pomůcky by se dále daly s výhodou využít při terapii?

3. Uveďte příklad jednoho cviku na posílení m.quadriceps femoris v uzavřeném řetězci a jeden v otevřeném.
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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

Bakalářská práce na téma fyzioterapie u fotbalistů se zaměřením na nestabilitu kolenního kloubu má zajímavě
popsanou teoretickou část. Jsou zde uvedeny základní údaje týkající  se anatomie, kineziologie, biomechaniky i
propriocepce kolenního kloubu. Dále zajímavě seznamuje s typickými fotbalovými poraněními kolenního kloubu
včetně mechanismu jejich vzniku.

V praktické části spolupracoval student se 4 výkonnostními fotbalisty, tudíž i vyšetření bylo nutné přizpůsobit této
situaci a vyhodnotit i drobné odchylky od normy, zejména ve vztahu ke kolennímu kloubu. Zároveň i terapie, kde
jsou vhodně zvolené fyzioterapeutické postupy, musela být u těchto probandů zvolena v daleko náročnější formě.
Kladně hodnotím využití  přístroje  Homebalance ve vyšetření  i  terapii.  Líbí  se  mi  použití  prvků z  DNS,  SMS i
plyometrie. Kladnému efektu terapie dopomohla i motivace probandů.

Z práce je patrné zaujetí studenta, projevil zde velmi přemýšlivý přístup. Vzhledem k výběru tématu a pečlivému
zpracování je rozsah práce zcela přiměřený. Práci hodnotím jako výbornou.
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