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Studentka si ke své bakalářské práci zvolila téma, které reflektuje její vážné zranění v průběhu studia 

tělesné výchovy. Práce vychází z 21 literárních zdrojů a 20 internetových, v seznamu literatury však 

není uveden datum stažení. V práci je vidět, že studentka umí pracovat s literaturou, definice jsou 

řádně citovány. 

Teoretická část práce je věnována anatomii a kineziologii kolenního kloubu, poranění kolenního 

kloubu, včetně léčby poranění a možnosti konzervativní léčby. 

Praktickou část práce uvádí kapitola „Cíl práce“, jejíž zařazení by asi bylo vhodnější na začátku práce. 

„Cílem práce je vytvoření vhodného kompenzačního programu zaměřeného na cviky pro obnovení 

rozsahu pohybu kolenního kloubu, zvětšení síly a obnovení statické a dynamické stability kolenního 

kloubu.“ Studentka použila tři metody – vyšetřovací metodu SFTR, metodu měření těla a 

kompenzační program (patrně se jedná o jeho vytvoření). Soubor cviků vznikl kooperací studentky 

s fyzioterapeutem. Popis cviků není názvoslovně správně. Výsledky měření ukazují na zlepšení 

hybnosti v kloubu a síly svalů. V systému chybí cvik, který by byl více zaměřen na stabilitu. Zlepšení 

stability není zjišťováno, přestože to byl jeden z cílů. Práce je doplněna rozhovorem se čtyřmi 

fyzioterapeuty, ale ani jedna otázka (resp. odpověď) není zaměřena na ověření správnosti 

používaného kompenzačního programu. Konec praktické části je zaměřen na shrnutí poznatků, 

včetně výsledků z rozhovorů. 

Práce má logickou strukturu, je srozumitelná. Objevují se některé formální nedostatky – např. na str. 

50 „Vysoká škola pedagogická“, obrázky 5 – 7 nemají název, v tab. 4 chybí označení jednotek atd. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení: 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Uveďte kompenzační cvičení, která jsou vhodná pro stabilizaci kolenního kloubu. 

2. Jakým způsobem by bylo možné zjistit úroveň stabilizace kolenního kloubu? 
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