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1. Rozsah:

stran práce / samotného textu

všech literárních pramenů

monografie oborné články elektronické ostatní

32/11 4/3 8/32 7/1

tabulky obrázky grafy přílohy

20 12 9 7

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné nevyhovující

teoretické znalosti X

vstupní údaje a jejich zpracování X

použité metody X

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu X

logická stavba práce X

práce s literaturou, používání citační normy X

adekvátnost použitých metod X

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) X

stylistická úroveň X

 Některá specificky používaná terminologie TČM (oslabení ohně, prázdnota Esence či popis Mu a Shu bodů zcela v práci chybí). V 

teoretické části chybí autorčino zdůvodnění, proč se na základě uvedených teoretických znalostí rozhodla pro téma a stanovení cílů 

a hypotéz její práce.

Uvedené výsledky v práci jsou otestovány neparametrickými statistickými metodami na několika hladinách významnosti. V textu 

práce není uvedeno, jakým "náhodným způsobem" byli probandi rozděleni do experimentální a kontrolní skupiny. 

Práce s  literaturou a použitá citační norma splňuje nároky magisterské práce.

Úprava a členění textu je přehledné. Uvedené tabulky jsou snadno pochopitelné

Diplomantka prokázala dobrou stylistikou úroveň a vyjadřovací schopnost. V práci se vyskytuje minimum překlepů.

Metodika práce je podrobně zpracována a její text je sestaven do logických celků.

V práci je užíváno individuálně sestaveného anamnestického dotazníku, specificky sestaveného kineziologického rozboru pro 

potřeby práce, grafický záznam VAS a dotazník života Short Form-36. V práci se bohužel nikde nevyskytují (ani v přílohách) 

konkrétní výsledky kineziologického vyšetření jednotlivých pacientů a ani nelze dohledat konkrétní odpovědi anamnestického 

dotazníku.

stupeň hodnocení

Na základě definovaných cílů práce se vyskytují výrazy: "postupy komplexního terapeutického přístupu dle východních technik", 

"režimová opatření dle TČM a Ajurvédy" a "jógová cvičení", nejsou jednotlivé hypotézy jednoznačně stanoveny. Stanovené hypotézy 

nejsou konkrétní a nelze z nich zjistit, co přesně bylo v rámci práce hodnoceno.

Práce má logickou stavbu, splňuje nároky magisterské práce.

94/70

98

českých pramenů / cizojazyčných pramenů

ostatní

Teoretické podklady práce jsou kvalitně zpracovány. V kapitole 2.5. je v textu užívána terminologie TČM, která je popisována až v 

kapitole 2.9.1, což znesnadňuje pochopení významu čteného textu. 
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Fyzioterapie pacientů s bolestmi beder visceroverebrální etiologie

Cílem práce je ověřit význam zařazení postupů komplexního terapeutického přístupu dle východních technik ke klasické fyzioterapii 

při hodnocení celkového efektu terapie u pacientů s bolestí v oblasti bederní páteře



4. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

5. Připomínky; otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

6. Doporučení práce k obhajobě:

7. Navržený klasifikační stupeň

V Praze dne 17. ledna 2020.

VELMIO DOBŘE (DLE OBHAJOBY)

podpis oponenta práce

Práce, i přes výše uvedené výtky, splňuje nároky pro závěrečnou diplomovou magisterskou práci.  Z práce je zřetelná snaha o 

kombinaci "běžných západních" a "alternativních východních" terapeutických postupů pro řešení nespecifické bolestivosti v oblasti 

bederní páteře. Jako velmi přínosné hodnotím sestavení podrobného a názorného cvičebního plánu pro pacienty, který jistě v 

klinické praxi nalezene uplatnění v rámci individuální i autoterapie pacientů. Práci doporučuji k obhajobě. V rámci obhajoby žádám 

diplomantku, aby se vyjádřila k níže uvedenému:                                                                                                                                                                                                                             

1. Jak jste konkrétně postupovala při rozdělení probandů do kontrolní a experimentální skupiny? Upřesněte obrázek č. 12 (str. 46), 

ve kterém je znázorněno, že n=15 probandů bylo z výzkumu vyřazeno, neboť nesplnili kritéria či výzkum nedokončili a to ještě před 

rozdělením do skupin.                                                                                                                                                                                                            

2. Měli všichni oslovení probandi od ošetřujícího lékaře indikovanou shodnou "klasickou" terapii? Podstoupili ji v celém rozsahu? 

Jaké byly jejich diagnostikované diagnózy?                                                                                                                                                                       

3.  Jak jste zkontrolovala, že se pacienti řídili zadanými režimovými opatřeními?                                                                            4. 

Zdůvodněte prosím, proč jste se rozhodla testovat výsledky na několika hladinách významnosti; tj. 0,5; 0,1 a 0,01 odůvodnění ze str. 

52 … "byla použita i nepříliš často používána, ale v tabulkách oficiálně uváděná, hladina významnosti 0,1", není bez uvedení 

literárního zdroje postačující.
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