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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Černá Jméno: Veronika Osobní číslo: 433710
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Kompenzační fyzioterapie u profesionálních tanečníků street dance ve věku 20-35 let

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)* 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)*

30

5. Celkový počet bodů 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Proč nebyla vytvořena ucelená a sjednocená jednotka kompenzačního cvičení, která by byla ověřována po dobu
deseti terapeutických jednotek?

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

Bakalářská práce studentky Veroniky Černé byla celkově zpracována dobře. Teoretická úroveň práce je vysoká a
použití literatury zcela dostačující. Slovní projev je rovněž na vysoké úrovni, stejně tak i formální náležitosti a úprava
textu. Kapitoly jsou řazeny vhodně, avšak některé kapitoly jsou nepochopitelně rozsáhlé, jako například kapitola
antropometrie. Největší problém však shledávám v metodologickém postupu a realizaci stanovených cílů. Studentka
měla navrhnout cvičební jednotku kompenzačního cvičení u profesionálních tanečníků street dance. Bohužel byla
každá cvičební jednotka složena téměř z jiných cviků vycházejících z různých metodik, kde jsem neshledala systém
či návaznost a důvod volby jednotlivých cviků. Na podkladě teoretických poznatků a vyšetření probandů jsem
doufala  v  sestavení  cvičební  jednotky,  která  by  byla  ověřována  v  praktické  části  práce  po  dobu  deseti
terapeutických jednotek, a případně tak mohla být doporučována jako ověřená kinezioterapeutická jednotka těmto
tanečníkům. Ze třech stanovených cílů bakalářské práce byl, dle mého názoru, jeden cíl nesplnět. Ostatní cíle práce
byly naplněny. Na podkladě těchto faktů, ač byl tedy hlavní cíl práce nesplněn, práci doporučuji k obhajobě, a to z
důvodů kvalitního teoretického zpracování poznatků, vysoké úrovni slovního projevu a potřebných náležitostí, které
by měla bakalářsá práce splňovat. Práci hodnotím známkou C.
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