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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Schrom Jméno: Pavel Osobní číslo: 469714
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Vliv respirační fyzioterapie na výkonnost ve vytrvalostních sportech

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)* 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)*

10

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

39

5. Celkový počet bodů 99

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Lze využít přístroj POWERbreathe Plus i k rehabilitaci respiračních onemocnění? U jaké konkrétní diagnózy by jste
mohl přístroj využít?

2. Jaký vztah má postavení bránice, dno ústní a svaly dna pánevního pro funkci dýchání?

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

Student předkládá k obhajobě svou práci velmi precizně zpracovanou. Formální, stylistická i obsahová stránka práce
je  obrazem zkušenosti  studenta.  K  dané problematice  zpracovaná rešerše  z  dostatečného množství  domácí  i
cizojazyčné literatury dává podklad pro speciální část práce. Ve speciální části je použit částečný kineziologický
rozbor dle výběru studenta a popsán kondiční trénink respiračních svalů pomocí zvolených metodik a technik.
Výsledky jsou zpracované do přehledných tabulek a obsáhlá diskuse v závěru práce dokládá zainteresovanost
student pro tuto problematiku. I přes menší skupinu probandů lze práci považovat za vhodnou k publikování. Práci
doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm výborně.

Jméno a příjmení: Mgr. Dita Hamouzová
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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