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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Nosková Jméno: Petra Osobní číslo: 456277
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Vliv DNS metody na stabilizační systém páteře u hokejistů

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)*

27

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

37

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1.  Proč  a  případně  v  jaké  míře  DNS  metoda  zvýší  výkonnost  hokejisty  ve  srovnání  s  běžnými  intenzivními
tréninkovými postupy a limitovanou potréninkovou kompenzací.

2. Jaký byl klíč zařazení probandů do jednotlivých skupin, případně jak byly v každé skupině zastoupeni hráči z
jednotlivých řad (útočníci, obránci, brankáři).

3. Jak by podle vás vypadal ideální tréninkový plán při zařazení DNS metody do běžných tréninkových postupů.
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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 „Vliv DNS metody na stabilizační systém páteře u hokejistů“ srovnává dva soubory
hokejových juniorů rehabilitovaných metodou DNS, resp. běžnou potréninkovou kompenzací.

Cílem studie bylo posoudit, zda metoda DNS má ve srovnání s běžnou metodou zásadní vliv na odbourání bolesti
mladých hokejistů.

V  obecné části  podává ucelený a  vyčerpávající  náhled  na  problematiku,  popisuje  veškeré  důležité  aspekty  s
adekvátní rešerší recentních vědeckých prací.

Metodologická část je důkladná jen chybí demografické rozložení skupin a také zařazení probandů do hokejových řad
(útočná, obranná, brankář) k doložení homogenity jednotlivých souborů.

Výsledný stav probandů je hodnocen na základě srovnání funkční testů na začátku a na konci sledování. K posouzení
výsledku dle požadovaného cíle studie chybí systém srovnání bolestí, například dle některé z používaných škál.
Studie je adekvátně oddiskutována.

Práce je i přes některé formální nedostatky velmi dobrá a lze říci, že přesahuje rozsah bakalářské práce. Práci zcela
jistě doporučuji k obhajobě.
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