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POSUDEK VEDOUCÍHO
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. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

22

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 14

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

4

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

30

5. Celkový počet bodů 70

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakým konkrétním způsobem byste pokračovala v terapii s probandy, kteří cvičili dle konceptu DNS?

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 odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. Teoretická část je zpracována rozsáhle, ale je zde
popsáno mnoho kapitol, kdy některými autorka odbíhá od hlavního tématu a v celkovém kontextu to působí mírně
chaoticky. Občas se v textu objevují nelogické konstrukce vět. Kladně hodnotím zpracování výsledků do grafů, které
zejdnodušily interpretaci velkého množství získaných dat. Výsledky by bylo vhodné v diskuzi lépe konfrontovat s již
publkovanými pracemi. V mnoha případech se jedná především o konstatování výsledků autorčina výzkumu bez
náležité komparace s jinými autory.  I  navzdory těmto výhradám doporučuji  komisi  pro SZZK práci  přijmout k
obhajobě.

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