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Změny kineziologického rozboru a diagnostické části Computer
Kinesiology jako Evidence Based Medicine důkazy indikované terapie u
aktivních sportovců s funkčními poruchami pohybového systému
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Na extensivní práci je nutno hodnotit samostatný přístup, zvládnutí metodiky Computer
4
Kinesiology, pečlivě provedené a dokumentované kinesiologické vyšetření i terapeutická
intervence v rámci CK a její zhodnocení. Literární odkazy k tématu jsou dostačující.

Cíl i hypotézy práce diplomant definoval jasně. V problematice je dokonale erudován, vyšetření 4
jsou podrobná, zpracování dat dostačující. Úvod, metodika, výsledky i diskuse často přesahují
rámec bakalářské práce a jsou srozumitelná. V závěru shrnuje možnosti aplikace CK pro
sportovce.

Formální zpracování odpovídá požadavkům odborného zpracování. Drobnou vadou na kráse
jsou překlepy i gramatické nesrovnalosti. Stylistická úroveň je výborná, rozsah práce nad
3
rámec, grafická úprava dobrá. Tabulky a grafy přehledné, srozumitelné . Autor dodržel
publikační normy.
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Problematika práce je velmi zajímavá, poněvadž se snaží objektivizovat kinesiologické
vyšetření, často modifikované subjektivním přístupem vyšetřujícího, digitalizací výsledků
4
vyšetření, na nichž je založen i terapeutický postup. Originální práce najde své uplatnění
v široké populaci i u aktivních sportovců.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Vhodný by byl odkaz na generovaná cvičení v rámci CK diagnostiky

Otázky k
obhajobě:

Nemám otázky k obhajobě

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
Doporučuji k obhajobě
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE

Poznámka

13 a více
9 až 12
6 až 8
5 a méně

Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

Výborně
Velmi dobře
Dobře
Nevyhověl

