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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Protivanský Jméno: Vít Osobní číslo: 465647
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Problematika hýžďového svalstva v silovém tréninku

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)*

15

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)*

0

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

30

5. Celkový počet bodů 65

* 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 96 stran textu včetně 26 literárních zdrojů a 13 stran příloh.

Předložená práce je zpracována nedbale po grafické stránce, autor nerespektuje řádkování především ve speciální
části , doporučený styl písma. Občas mu chybí v nadpisech písmena např. str 63 ,tabulky jsou uváděny bez legend a
z nejasnými údaji např. str.79 -levá ,pravá stran ???,nepřehledně zpracovaný kineziologický rozbor.
Rovněž  uvedený  soubor  probandů  v  počtu  3  s  ohledem  na  vyšetření,která  uvádí  student  mi  nepřipadá
dostatečný,vzhledem ke skutečnosti,že student měl vyhrazen minimální prostor 6 týdnů v rámci odborné praxe na
získání dat.

V přílohách bych doporučila lepší korekci cvičícího (jelikož se jedná o autora, doporučuji pro příště fotit jiný model
,neb je potom lepší korekce při výchozích polohách).V tomto případě mám na mysli vyrovnání C lordozy str.100 cvik
č.1 a str.112 cvik č.20 ,lepší nastavení pánve cvik č.12 str.107 ,což je lepší korigovat na jiném pacientovi než na
sobě.

Pozitivně hodnotím kvalitní diskuzi.

I přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě ,hodnotím klasifikačním stupněm D (dostatečně).

Jméno a příjmení: Mgr. Simona Hájková, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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