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1 Formální zpracování práce

Bodové
hodnocení 0-5

pro každou
kategorii

1.1 Dodržení stanoveného rozsahu práce (nejméně 60 normostran bez
anotací a příloh)

3

1.2 Členění práce (grafická stránka, logická stavba kapitol) 5
1.3 Jazyková úroveň textu 5
1.4 Obrázky, grafy, tabulky 4
1.5 Úprava citací a citační rejstřík (označení v textu, jednotná citační

norma)
5

1.6 Odborná úroveň textu, obsahová souvislost /návaznost/, relevantnost 5

2 Část teoretická -

2.1 Výběr a definice tématu, originalita 5
2.2 Pochopení tématu a prokázání orientace v problematice 5
2.3 Obsahová úroveň kapitol (vyváženost) 4
2.4 Kvalita rešeršní práce – počet domácích a cizojazyčných zdrojů,

vyhledání recentních prací publikovaných na dané téma, práce
s odbornými databázemi

4

2.5 Analýza a interpretace rešeršní práce, praktická aplikace výsledků
rešerše. Návaznost na experimentální část práce

5

3 Část experimentální -

3.1 Hypotézy - smysluplnost, jasnost, kvalita definice 5
3.2 Probandi - výběr a počet (kontrolní skupina?) 5
3.3 Metodika – metody hodnocení (adekvátnost a kvalita vyšetřovacích či

jiných objektivizačních metod či způsobu sledování zvolených
proměnných )

5



3.4 Metodika intervence – adekvátnost, kvalita, délka a frekvence terapie
či jiné intervence

(5)

3.5 Statistické zpracování a analýza dat 5
3.6 Výsledky – prezentace a interpretace 5
4 Diskuze -

4.1 Schopnost analýzy a interpretace výsledků vlastního experimentu ve
světle recentní odborné světové literatury na dané téma a vyvození
závěrů pro klinickou praxi

5

5 Závěr -

5.1 Konstatuje přijetí či odmítnutí iniciálně stanovených hypotéz, vlastní
přínos autora k dané problematice, konfrontace a porovnání výsledků
práce s iniciálně stanovenými cíli práce. Shrnutí výsledků vlastní
práce, doporučení pro praxi a další výzkumná šetření

5

6 Přínos a originalita DP pro praxi, vědu a studium 5

7 Celkový počet získaných bodů (max 100) 95

8
Práce je originálním dílem studenta
V případě podezření, že se jedná o plagiát, napište odůvodnění do
posudku a práci nedoporučte k obhajobě!

ANO

Slovní komentář k DP:

Diplomová práce Lucie Ištokové se věnuje problematice kochleárních implantací. Cílem práce
bylo zjistit, zda operační výkon - kochleární implantace u pacientů ovlivní vestibulární funkce.

Teoretická část práce má logickou stavbu, studentka zde popisuje obecně kochleární implantaci,
její indikaci a propojení vestibulárního a sluchového systému. V této části práce by mohlo být
více literárních zdrojů. Metodika práce je složitá, byl zde sledován vývoj pacientů v čase. Bylo
vyšetřeno 11 pacientů celkem třikrát a byly zde použity 4 vyšetřovací metody. Všechna vyšetření
prováděla studentka sama. Kladně hodnotím obsáhlé, ale přehledné vyhodnocení dat, včetně
grafů. Pouze tabulky použité v práci jsou mírně rozmazané.
V diskuzi autorka dobře pracuje s aktuálními zahraničními literárními zdroji a kriticky se zamýšlí
nad svými výsledky.

V průběhu zpracování práce prokázala studentka samostatnost např. při vyšetřování pacientů.
Pro striktní vyšetřovací protokol (vyšetření bylo vždy 1 den před operací a 1 den po operaci) se
musela přizpůsobit a zkoordinovat termíny operace s obsazeností vyšetřovací laboratoře. Kladně
hodnotím vlastní iniciativu studentky při úpravě vyšetřovacího protokolu pro snadnější
komunikaci s neslyšícími pacienty. Oceňuji také její zájem o dané téma. Sama se nad rámec práce
byla i podívat na kochleární implantaci, aby pochopila, o co přesně při výkonu jde.

Téma práce je aktuální, experimentální část práce je pečlivě zpracovaná a její výsledky mohou
sloužit jako podklad pro další studie. Přesto, že problematika ORL je fyzioterapeutům
vzdálenější, neměla by být opomíjená.

Diplomovou práci k obhajobě:



Doporučuji

Navrhovaná známka: 1

Tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -88 1
87 – 74 2
73 – 60 3

59 a méně nevyhověl


