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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je velice aktuální a pro mnohé přínosné. Autorka se rozhodla pro dané téma vzhledem 
k vlastní zkušenosti s poraněním kolenního kloubu. Cíl práce je jasně a srozumitelně formulován. 
Struktura práce je v logické posloupnosti. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Úroveň teoretické části je vyčerpávající. Autorka popisuje kolenní kloub z pohledu anatomie, 
kineziologie a popisuje typy poranění kolenního kloubu. Užití formy citací je správně. Počet 
informačních zdrojů je 41 (včetně internetových).  
 

3. Problémy a cíle práce. 
Autorka si dala za cíl „vytvoření vhodného kompenzačního programu zaměřeného na cviky pro 

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

stability kolenního kloubu“. Navíc získala materiály (dotazníky) celkem od 4 fyzioterapeutů.  
               

4. Metody, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autorka použila velmi vhodně metodu SFTR a měření těla, dále pak kompenzační program a 
dotazník, kde si ještě upřesnila některé odpovědi.  

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek 

aj.), zaměření a úroveň diskuse/závěru. 
Výsledkem šetření je zlepšení hybnosti a svalové síly v kolenním kloubu. Zlepšení stability není 
bohužel zjišťováno. Při výběru cviků je na stabilitu brán nejmenší zřetel. Závěr logicky shrnuje celou 
práci studentky v průběhu zpracování. Každý výsledek hodnotí vlastním názorem, zkušeností.  
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém a cíl), přínos a 
využití výsledků. 
Formulace závěru je přesná a věcná. V přínosu práce se shoduji s autorkou.  
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Bibliografické citace jsou v pořádku. Rozsah práce byl splněn. Drobné nedostatky jsou ve formální 
stránce práce. Objevují se drobné překlepy, chyby v textu a chybějící písmena/slova (např. u obr. 5-
7 vypadl název). 

 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Práci celkově hodnotím svým obsahem jako zdařilou a pro praxi užitečnou. Je přehledná a obsahuje 
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dobrý návod na posílení a obnovení hybnosti pro osoby s poraněním kolene. Jistě bude velkým 
pomocníkem při rehabilitaci po zranění kolenního kloubu. Autorka pracovala po celou dobu velmi 
zodpovědně.  

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace:      
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
Jaké cviky by byly vhodné na obnovení stability kolenního kloubu? 
Jaké pomůcky se k tomu dají použít? 
 
 
 
Datum: 10. srpna 2019                    Podpis: 


