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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Autorka této diplomové práce prokázala velmi svědomitý a seriózní přístup již tím, že byť 
studentka FaF, zvládla v první řadě stanovisko vnímat KAM vážně jako prostředek léčení 
lidské bytosti na duševní i tělesné úrovni. Usilovným samostudiem našla velké množství 
fundované literatury, která vesměs přesahuje rámec studijní náplně naší fakulty. Podává 
zajímavý a podrobný přehled o regulaci KAM v ČR i v zahraničí. Je to vítaný pokus tyto 
metody utřídit a formulovat jejich skutečný přínos, poněvadž mnohé z nich se pohybují na 
pomezí filosofie, životního stylu, péče o tělo či realizace volného času. Vážím si toho, že 
věnovala pozornost i méně známým metodám jako třeba terapii pevným objetím, trochu mne 
překvapilo zařazení astrologie a práce s osobním sportovním trenérem. Je velmi přínosné, 
že probádala stupeň současné regulace profesí nejčastěji používaných metod KAM v ČR, 
protože vzhledem k jejich vzestupu je významné nezanedbat bezpečnost a kvalitu těchto 
služeb. Studentka správně pochopila jedinečnou možnost vzájemného doplňování 
nekonvenční a klasické medicíny, což logicky vyústí v racionální aplikaci metod KAM jako 
preventivních opatření a ne jako posledního útočiště tam, kde klasická medicína selhala. 
Práce je napsaná téměř bez gramatických chyb (drobnosti na str. 19, 24, 75). Mám pouze 
malé připomínky. Mgr. Jiří Čehovský se nejmenuje Čechovský. Jména reprezentantů 
uváděných metod doporučuji uvádět jednotným způsobem, formulace J. Prekop a Jiřina 
Prekopová by mohlo například někoho zmást, jedná se o tutéž osobu. Na str. 24 je lepší 



použít termín akupresurní body místo akupunkturní (kvůli významu, jsou to tytéž body). 
Mojžíšova metoda na str. 65 je správně metoda paní Ludmily Mojžíšové. Při shiatsu klient 
také leží na matraci (futonu) a je oblečený jako při thajské masáži, kde naopak někdy 
ustrojený není. 
 
Dotazy a připomínky:    
1. Ve svojí práci uvádíte hipoterapii a felinoterapii. Proč neuvádíte také canisterapii, která je 
podle mého názoru běžnější? 
 
2. Patří magnetoterapie a lymfatická masáž skutečně mezi metody KAM? Můžeme se s nimi 
běžně setkat na rehabilitačních odděleních, nejspíš mají i úhradu od zdravotních pojišťoven. 
 
3. Očekávala jste, že nejvyšší skóre v bodovém hodnocení získá muzikoterapie? Mne její 
"vítězství" velmi překvapilo. 
 
4. Vyzkoušela jste někdy sama na sobě některou z technik, o kterých píšete ve svojí DP? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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