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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.

1. Téma a cíle práce  výstižné odpovídající 
  

částečně 
odpovídající 

cíl a záměr 
nevýstižný

   Zvolené téma práce ×
   Cíle práce jako celku ×

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující
   Aktuálnost zvoleného tématu ×

3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Zřetelné definování problematiky ×

Solidní přehled dosavadních    
poznatků

×

   Výběr relevantních názorů pro 
  daný problém

×

Logická výstavba práce (pořadí 
kapitol)

×

3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Vymezení výzkumného problému ×
   Definování cílů výzkumu ×
   Popis zkoumaného souboru ×
   Popis použitých metod ×
   Adekvátnost použitých metod ×
   Způsob prezentování výsledků ×

Diskuse: kvalita interpretování
získaných výsledků  

×

4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Výběr použité literatury ×
   Využití literatury v textu práce ×
   Správnost citací v textu ×



5. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Splnění cíle práce ×
   Způsob shrnutí             ×
   Validita závěrů ×
   Přínos práce ×

6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující
   Kvalita a vhodnost příloh ×

7. Vztah práce k oborové 
problematice fyzioterapie

výborné velmi dobré dobré nevyhovující

   Rozvíjí základní zaměření oboru ×
   Rozvíjí specializační zaměření 
   oboru

×

8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující
×

9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 
ojediněle

častější velmi časté

×

10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla*
   Celkové hodnocení práce ×

11. Celkové stanoviska oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě*
   Doporučení k obhajobě ×

Komentář a připomínky k textu:
* Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska

Práce se snaží upozornit na využití sportovní pomůcky BOSU® v kinezioterapii poúrazových stavů 
kolenního kloubu, zejména jejího vlivu na zlepšení propriocepce a obnovu svalové koordinace. 

V teoretické části postrádám širší pohled na možnosti kinezioterapie. Kapitola týkající se samotné 
pomůcky BOSU® využívá velmi neodborného stylu výkladu a přestože bylo cílem autorky ukázat na možnosti 
jejího využití v rehabilitační praxi, text spíše popisuje její obecné využití v rámci kondičních programů zdravé 
populace.

Hlavním problémem ve zpracování kazuistik je opakované konstatování o zlepšení dynamické 
stabilizace kolenních kloubů pacientů, přitom ve vstupním a výstupním vyšetření není uveden  jakýkoli 
dynamický test, kterým by mohlo být toto tvrzení podloženo.

Autorka diskutuje své výsledky pouze v kontextu 2 studií jiných autorů. Diskuze je z větší části spíše 
popis těchto prací, místy navíc velmi málo srozumitelný.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Jaké testy jste použila pro hodnocení dynamické stabilizace kolenního kloubu?
2. Ve které fázi rehabilitace po plastice předního zkříženého vazu je vhodné zařadit cvičení na BOSU®?
3. Pacienti obou kazuistik jsou aktivní fotbalisti a chtějí se k fotbalu vrátit. Myslíte, že by bylo vhodné 

zařadit do rehabilitačního programu trénink pohybových aktivit specifických pro tento sport? Které by 
to byly?
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