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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Rampouchová Jméno: Pavlína Osobní číslo: 465602
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapeutická intervence gymnastů mladšího školního věku

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)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 10

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 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 93 stran textu včetně 22 citačních zdrojů,5 stran příloh.

Předložená bakalářská práce je zaměřena na kompenzační cvičení u sportovců věnujících se sportovní gymnastice
což je vzhledem k přetěžování pohybového systému u tohoto sportu přínosné.

Práce je zpracována pečlivě, splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci i když je škoda, že není výstupem této
práce informační brožura nebo video umístěno na webové stránky, tak aby kompenzační cvičení , kterým se autorka
zabývá mělo větší dosah kromě probandů, se kterými studentka během zpracování práce pracovala.

Práce na mne působí trochu nepřehledně,např.rozdělení do 2 skupin se kterými se setkávám str.54 -skupina 1 a
nějak  nemůžu  dohledat  kde  autorka  rozdělení  zmiňuje  nebo  jak  rozdělovala  i  když  podrobnějším  čtením se
domyslím,že dělila na muže a ženy.Asi by bylo vhodné zařadit do kapitoly speciální část str.42 a konkretizovat.

V kapitole Cíl práce str.26 bych doporučovala přehledněji specifikovat co je cílem a nepopisovat jak tohoto cíle
dosáhnout.

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: .............................................


