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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Müllerová Jméno: Markéta Osobní číslo: 478182
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie

Název práce: Hodnocení zatížení m.trapezius v latinskoamerických tancích pomocí přístroje Data-
LITE

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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)*

39

5. Celkový počet bodů 99

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Změna stereotypu pohybu při tanci není určitě lehká. Dokázali někteří vaši probandi využít poznatky z vaší práce
a tím zlepšit pohybové dovednosti při tanci?

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 Markéty Müllerové je výsledkem celoroční  samostatné práce.  Propojila  poznatky z
anatomie a kineziologie s tanečním sportem, kterým se zabývá řadu let. Práce s přístrojem Data-Lite byla pro ni ale
novou. Seznámila se s technickými parametry přístroje, s problematikou snímání svalové aktivity a naučila se ze
získaných dat zpracovat údaje pro svou práci.
Z  pozice  vedoucí  práce  mohu  pozitivně  hodnotit  i  celkový  přístup  studentky,  její  schopnost  samostatně  a
konstruktivně řešit jednotlivé úkoly související s psaním bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím
známkou výborně.

Jméno a příjmení: Mgr. Dita Hamouzová
Organizace: Oblastní nemocnice Kladno
Kontaktní adresa:


Podpis: .............................................
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