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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fryčová Jméno: Dominika Osobní číslo: 465619
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Fyzioterapie u tenistů

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)* 19

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

9

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

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké pomůcky by se dále daly s výhodou využít při terapii?

2. Cvičební jednotka č.5 obsahuje velmi podobné cviky 5 a 6, viz příloha obrázek č.6 a č.7. Která opora je pro
probanda na fotografii výhodnější dle Brunkow nebo dle DNS?

3. Máte informace, zda pokračují Vaši probandi v zavedené terapii?
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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

Bakalářská práce na téma fyzioterapie u tenistů je zpracována velmi pěkně. V obecné části  je popsána zcela
výstižně problematika stabilizačního systému páteře, funkčních poruch a kompenzačních cvičení. Zajímavé jsou
kapitoly věnující se tenisu i nejčastějším úrazům při tomto sportu.

Speciální část je zpracována precizně. Studentka s probandy spolupracovala po dobu 6-ti měsíců. Každá jednotka
obsahuje novou sestavu cviků. Cvičební fond je velmi široký. Líbí se mi kombinace cviků od analytických zahrnující
protahování i posilování, po cviky vycházejících z metod DNS, ACT a SMS i využití pomůcek. Vzhledem k vhodnému
výběru fyzioterapeutických postupů a motivaci probandů je i efekt terapie velmi dobrý, dle informací od trenéra se
projevil i v technice úderů.

Práce je doplněna fotografiemi pro jasnou představu cviků. Z práce je patrné zaujetí studentky tématem. Vzhledem
k výběru tématu a jeho zpracování je rozsah práce zcela adekvátní. Práci považuji za výbornou.
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