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

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

6

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

38

5. Celkový počet bodů 89

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Z jakého důvodu jste do CJ zařadila dechovou gymnastiku?

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

Každý sport, který se dělá na určité úrovni nebo specializace v něm je zahájena časně, je do určité míry devastační.
Je tedy logické, že studenti fyzioterapi, kteří se sami danému odvětví sportu věnovali nebo věnují, toto téma z
hlediska možností ovlivnit tyto negativní dopady zpracovávají.
V předkládané Bakalářské práci se studentka zabývá kompenzačním cvičením, které by bylo vhodné zařadit do
tréninkové přípravy malých sportovních gymnastek. Vychází nejen z literárních zdrojů, ale i z osobní zkušenosti.
Poměr teoretické a praktické části je vyvážený. Rozsah vyšetření, podle jehož výsledků byl stanoven KRP a DRP,
odpovídá vědomostem studenta bakalářského oboru. Využila i vyšetření, která nepatří ke standardním, ale jsou
adekvátní dané problematice (viz. Star excursion balance test - SEBT).
Cvičební jednotky, které zvolila jsou využitelné pro zvolený sport a mohly by sloužit jako metodická příručka.

Celkově práci hodnotím ,,Velmi dobře" a doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: PhDr. Andrea Hašková
Organizace: Dětský rehabilitační stacionář Kladno
Kontaktní adresa:
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