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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Pletková Jméno: Kateřina Osobní číslo: 465398
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Vliv fyzioterapeutických metod na svalové dysbalance u hokejbalistek

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)* 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)*

1

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

20

5. Celkový počet bodů 51

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

2. 

3. 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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

Celá práce o rozsahu 143 stran včetně 7 stran příloh působí velice zmatečným dojmem.
Metodika je postavena tak zeširoka, že se v ní nacházejí i testy, které ve speciální části ani nejsou používány (např.
Forestierova fleche) a chybí v ní větší provázanost se speciální částí, aby čtenář nemusel pátrat, co je myšleno
výsledky v tabulkách (Dynamika stoje). Vyskytují se tam i další chyby v názvech např. Trendelenburg-Duchennova
zkouška, je v práci mnohokrát zmiňována, dokonce ve 2 různých variantách, ale ani jednou správně.
Tabulky jsou velký problém sám o sobě.  V práci  jich je  130 a většina z  nich má problémy s formátováním,
zarovnáním textu nebo s nepřehledností. To vše podtrhuje ještě využití mnoha odstínů zelené u souhrnných tabulek,
což má zřejmě vytvořit iluzi, jak je vše pozitivní. U žádné z tabulek se nevyskytuje legenda. Problém je to například u
tabulek s výsledky "Hypermobility dle Jandy" (tabulka 21, str. 47), kde si studentka z dvoubodové škály dle Jandy
udělala  škálu tříbodovou (0-2).  U hodnocení  pohybových stereotypů není  hodnocen timing svalů,  ale  převaha
některého z nich, což v BP tohoto oboru není úplně standardní.
Další důraznou výtku mám k pravopisu a jazykové úrovni. Skloňování názvů, psaní velkých a malých písmen, a
zejména pak chybám ve shodě podnětu s přísudkem. Bakalářská práce vykazuje velké množství pravopisných chyb,
a to zejména v případech shody přísudku s nevyjádřeným podnětem, což snižuje její kvalitu.
Kvalita vložených obrázků by také mohla být lepší.  Naprosto nepřehledné jsou pak grafy v diskuzi  (str.  115).
Studentka sleduje ve své práci tolik parametrů, že je to až ke škodě. Drobné připomínky mám i k postavení aker na
fotografii cviku "Poloha 3. měsíce vleže na zádech" viz příloha.
Pozitivně hodnotím poměrně velké využití literárních zdrojů (44), bohužel v rejstříku jsou některé šedou a některé
černou barvou. Líbil se mi i přístup studentky, kdy v době pandemie plynule přešla k distančnímu vedení probandek,
aby se jí výzkum úplně neznehodnotil.
Myšlenka ovlivnění hráček silového sportu přes HSS nebyla špatná, ale práce nebyla dle mého názoru zvládnuta po
metodické stránce. "Funkční testy na hřišti" by stejně nebyly vypovídající. Pro příště doporučuji zúžit zaměření a
práci zjednodušit.
Vzhledem k tomu, že cíle práce byly splněny a studentka dlouhodobě pracovala s probandy, tak doporučuji  k
obhajobě.
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