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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Katolický Jméno: Jakub Osobní číslo: 465632
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Kompenzační a preventivní cvičení u učitelů

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)* 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)*

5

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

30

5. Celkový počet bodů 75

* 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 92 stran textu,40 stran příloh.Autor pracuje s 28 literárními zdroji včetně
zahraničních autorů.

Předložená práce se věnuje aktuální  problematice nemocí  z  povolání,konkrétně učitelů  základních a středních
škol.Student  se  pokusil  poukázat  na  tuto  problematiku  a  nutnost  preventivního  působení  u  této  profese  -
kompenzačního cvičení.

Práce  je  velmi  rozsáhlá  ,což  v  konečném důsledku  snižuje  její  úroveň,neb student  spojil  dva  úkoly  -  jednak
dotazníkové šetření a jednak kineziologické rozbory jednotlivých učitelů.Ne vždy je kvantita v korelaci s kvalitou,a v
tomto případě bych doporučovala se věnovat pouze jednomu způsobu.

Oceňuji však práci,kterou student věnoval při zpracování předložené práce a kvalitní diskuzi,kde prokázal schopnost
syntetizovat poznatky věnované této problematice.

Práci doporučuji 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: .............................................


