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1. Přehlednost a členění práce

Práce se zabývá přehledem nástrojů pro hodnocení ADL. Studentka rozdělila práci na 
Úvod a 18 dalších kapitol včetně Seznamu použité literatury, Seznamu použitých zkratek 
a Příloh. Práce je čistě teoretická. Jednotlivé kapitoly, podkapitoly a dílčí celky na sebe 
logicky navazují, kromě kapitoly 12. Hodnocení a dotazníky, které lze použít v České 
republice  a  kapitoly  13.  Shrnutí.  Domnívám  se,  že  by  bylo  lepší  tyto  dvě  kapitoly 
přehodit, aby si práce zachovala členění témat od nejširšího po nejkonkrétnější. Stávající 
uspořádání působí pro čtenáře zmatečně. Dále jsou v kapitole 4. Hodnocení určité dílčí 
celky, u kterých není zcela jasné, k čemu patří.
Celková struktura je ale vzhledem k tématu a cílům práce adekvátní.

2. Formální náležitosti práce

Práce má 91 stran,  které jsou počítány od Úvodu. Text  práce ma 58 stran,  následuje 
Seznam použité literatury, Seznam použitých zkratek a Přílohy.
Studentka v práci používá reflexivní trpný rod (např. Během vyhledávání se nalezlo přes 
120 hodnotících  nástrojů.),  který  není  pro tento  typ  práce  vhodný,  protože  může  být 
zaměněn za aktivní formu a to znesnadňuje porozumění textu. Lépe by v práci vyzněl 
složený  trpný  rod  (např.  Během  vyhledávání  bylo  nalezeno  přes  120  hodnotících 
nástrojů).  Vzhledem k tomu,  že  se čtenář  často  musí  soustředit  na význam vět,  jsou 
patrnější občasné gramatické chyby v rodech či ve skloňování.
Odbornou terminologii studentka používá adekvátně. Neuvedla v seznamu jednu zkratku, 
která je ale odvoditelná, a některé názvy hodnocení používá v jedné kapitole v českém 
překladu  a  v  druhé  anglicky.  To  je  ale  pochopitelné  vzhledem  k  velkému  množství 
materiálů a zahraniční literatury, kterou studentka musela prostudovat. 
Z hlediska estetiky a grafiky je práce na vynikající úrovni.
Velmi  kvituji  kapitolu,  kde  studentka  uvedla  a  popsala  jednotlivé  druhy  validity  a 
reliability.
Velmi kvalitně je zpracovaná přehledová tabulka v Přílohách práce a je škoda že vhledem 
k její rozsáhlosti ji není možné vytisknout na jeden velký arch papíru. 
Studentka  čerpala  ze  136  zdrojů,  z  čehož  bylo  pouze  17  českých.  Krom  stěžejních 
ergoterapeutických zdrojů má zdroje dle vlastních kritérií maximálně z roku 2010.

3. Cíl práce

Studentka  si  v  Úvodu vytyčila  dva  cíle.  Vytvoření  přehledu objektivních  hodnotících 
nástrojů,  které  lze  použít  k  hodnocení  PADL.  A  vytvoření  přehledné  tabulky  se 
základními informacemi o jednotlivých objektivních hodnotících nástrojích. Oba tyto cíle 
studentka splnila. Dále si studentka v Úvodu položila otázku, jež by se dala považovat za 



dílčí  cíl.  Otázka  byla:  Jaké  objektivní  hodnotící  nástroje  lze  momentálně  použít  pro 
hodnocení PADL v České republice? I tuto otázku studentka zodpověděla a věnovala ji v 
textu práce přehlednou tabulku.
Cíle jsou formulovány jasně a práce logicky směřuje k jejich splnění.

4. Přehled problematiky 

Jak  je  uvedeno  výše  studentka  čerpala  z  velkého  množství  aktuálních  cizojazyčných 
zdrojů, které vybírala v souladu se zvolenými cíli a typem práce. Klíčové pojmy volila 
vzhledem k typu práce několikrát,  bude se jich týkat jedna z mých otázek. Studentka 
prokázala schopnost načíst několik pohledů na určitý problém (hodnoticí  nástroj)  a ty 
následně strukturovaně předat čtenáři.

5. Metody zpracování práce 

Studentka  v  kapitole  Metodologie  popisuje,  kde  zdroje  hledala  a  jak  při  vyhledávání 
postupovala. Bohužel se v Metodologii nedozvídáme například proč volila jiná klíčová 
slova v angličtině a v češtině či proč se z původně teoreticko-praktické stala práce čistě 
teoretická.  V diskusi  studentka  některé  nejasnosti  z  Metodologie  vysvětluje  avšak ne 
všechny.
Vzhledem k typu a cíli práce jsou ale metody získávání zdrojů a informací adekvátní.

6. Přínos pro praxi

Práce  je  pro  praxi  velice  přínosná.  Studentka  vytvořila  velice  rozsáhlý  seznam 
hodnotících nástrojů PADL, u kterých v tabulce shrnuje základní informace. Tato tabulka 
(a text práce s podrobnějšími popisy nástrojů) se může snadno stát hlavním dokumentem, 
ve kterém si ergoterapeuté můžou najít hodnotící nástroj pro PADL, který se hodí přímo 
jejich pracovišti. 

7. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti

Studentka v práci prokázala ohromnou schopnost vyhledávat a následně zpracovat veliké 
množství materiálů. Teoretická náročnost práce je více než značná a studentka svou roli 
zvládla. 

8. Výsledky a jejich analýza

Studentka jasně popisuje a formuluje informace k jednotlivým nalezeným nástrojům. U 
většiny hodnotících nástrojů i jasně uvádí studie o validitě a reliabilitě. V Přílohách pak 
uvádí  velice  přehlednou  a  kvalitně  zpracovanou  tabulku,  která  vystihuje  základní 
informace o jednotlivých nástrojích. 

9. Závěry práce a doporučení

V  Diskusi  studentka  lehce  diskutuje  metodologii  práce,  shrnutí  celé  práce  a  uvádí 
doporučení pro ČR. V Závěru pak sumarizuje práci, vyzdvihuje pozitiva práce a navrhuje 
možné pokračovaní vlastní práce. 



10.
Aktuálnost práce (hodnotí pouze oponent práce)

 
Studentka  si  vybrala  téma  pro  ergoterapii  naprosto  stěžejní,  které  ještě  nebylo  tímto 
způsobem  jakkoli  zpracováno.  Téma  je  aktuální,  potřebné  a  využitelné  pro  všechny 
ergoterapuety v ČR. 

11. Shrnutí hodnocení 

Studentka  prokázala  ohromnou  schopnost  vyhledávat  a  následně  zpracovávat  velké 
množství  zdrojů.  Prokázala,  že  je  schopna  dohledané  informace  syntetizovat  a  krom 
rozsáhlého textu práce, který se zabývá jednotlivými hodnotícími nástroji byla schopna 
vytvořit velice přehlednou a kvalitní tabulku. 
Vzhledem  k  nevhodně  použitému  reflexivnímu  trpnému  rodu,  který  znesnadňuje 
porozumění  celého  textu,  a  nedostatečně popsané a  diskutované metodologii  navrhuji 
klasifikaci velmi dobře.

Připomínky a otázky k obhajobě:

1. Z jakého důvodu jste používala v jednotlivých fázích (především v první) Vaší 
metodologie jiná klíčová slova v ČJ a AJ?
2. Proč je Vaše práce nakonec čistě teoretická?
3. Podle čeho jste vybrala studie o validitě a reliabilitě, které uvádíte u jednotlivých 
hodnotících nástrojů?
4. Podle čeho jste ze 7 uvedených dotazníků vybrala jako použitelné v ČR pouze 3?
5. Podle čeho jste v přehledové tabulce dělala výhody a nevýhody?

Děkuji
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