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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hanušová Jméno: Tereza Osobní číslo: 473736
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Ovlivnění bolestivosti kyčelního kloubu 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)* 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)*

5

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

38

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 

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

Práce se zabývá zajímavou problematikou, řeší významnou souvislost sportu a fyzioterapie. V bakalářské práci řeší
ovlivnění bolestivosti kyčelního kloubu u hokejistů.
V teoretické části provedla analýzu odborné literatury týkající se dané problematiky. Dobrá práce s literaturou,
použity  nejnovější  dostupné prameny,  nejen  české,  ale  i  zahraniční.  Ve  své  práci  studentka  prokázala  nejen
schopnost pracovat s odbornou literaturou, ale i tyto schopnosti následně využít k formulaci vlastních názorů.
Praktická část je vypracovaná odborně a srozumitelně. V práci jsou originální, inspirativní názory.
Práci lze uplatnit v praxi.
Vhodně zvolen cíl práce, který byl naplněn.

Jméno a příjmení: Mgr. Lenka Chvojková
Organizace: IKEM, vedoucí fyzioterapeutka
Kontaktní adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
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