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OPONENTSKÝ POSUDEK
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. 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)* 20

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 98

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Fotbal a hypermobilní jedinec? Jak volit sportovní zátěž? Co hlavičky?

2. Žabák ,do jaké hloubky sedu a kolik je únosná zátěž sportovce do 15 ti let věku?

3. Jaké jsou rozdíly v počtu naběhaných kilometrů mezi rasou afroamerickou a indoevropskou?
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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

Velmi dobře pojatá práce, velmi dobře vybraná metodika u všech probantů.
Velmi dobře zdokumentovaná, reflektuje zde ,že autor je aktivní fotbalista.
Široká citace literatury , včetně zahraniční,

Připomínky - při vyšetřování pacienta nepoužívat neurologické vyšetření, ale orientační vyšetření,
5.3.1 zde bych doporučil citaci operačního protokolu.

Práci hodnotím jako velmi kvalitní.

Jméno a příjmení: MUDr. Jiří Nedělka
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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