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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Cimrmanová Jméno: Hana Osobní číslo: 473773
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Název práce: Vertebrogenní algický syndrom a ergonomie sedadla řidiče

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)* 15

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

8

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

32

5. Celkový počet bodů 77

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak byste naplánovala experiment, pokud byste chtěla ve svém výzkumu pokračovat?

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

Autorka se zabývá tématem vlivu ergonomie sedadla řidiče na změnu intenzity bolesti zad u řidičů z povolání.
Studentka spolupracovala s vedoucí práce pouze krátkou dobu, hlavně při tvorbě zadání bakalářské práce a cca
měsíc a půl před odevzdáním práce. Během spolupráce a přípravy bakalářské práce byla studentka pracovitá,
sledovala doporučením vedoucí. Autorka při spolupráci s vedoucí prokázala, že problematika ji velice zajímá a že se
v ní dobře orientuje. Kladně hodnotím to, že studentka rozšířila své znalosti o vertebrogenním algickém syndromu a
ergonomii  pracovního  místa  řídíce.  Uvedené  znalosti  může  studentka  aplikovat  ve  svém budoucím povolání.
Studentka pracovala hlavně s tuzemskou literaturou. V seznamu použité literatury uvádí pouze jeden zahraniční
zdroj. Ve speciální části chybí kontrolní skupina řidičů a studentka porovnává pouze skupiny řidičů osobních a
nákladních automobilů mezi sebou. Není to však v rozporu ani se zadáním, ani s cíli bakalářské práce. Nicméně by to
mohlo zvýšit  úroveň výsledků.  Práce je psána srozumitelně,  čtivě.  V práci  jsou přítomny některé stylistické a
formální chyby a nesrovnalosti. Z větší části splňuje práce požadavky kladené na bakalářskou práci. Studentka ve
své práci došla k zajímavým závěrům, které by mohly být využity při edukaci pacientů-řidičů fyzioterapeuty, a
rovněž ve výzkumech týkajících se ergonomie sedadel v automobilech.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm C (dobře).

Jméno a příjmení: Ing. Yulia Čuprová, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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