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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Předložená práce se zabývá velice aktuálním a málo probádaným tématem,
kterým je inkontinence moči u pacientů po prostatektomii. Po formální,
grafické i stylistické stránce dílo splňuje až na drobné překlepy požadavky na
odborné texty.
Obsahově je práce vcelku vyvážená. Škoda, že autor nevzal v potaz detailnější
rozbor následků jednotlivých způsobů terapie v podobě myogenní či
neurogenní léze, která by lépe osvětlovala možnosti selhávání či úskalí
následné fyzioterapie.
Velice kladně hodnotím statistické zpracování a jejich srozumitelnou
interpretaci. Ač pro publikaci v impaktovaných časopisech má práce několik
nedostatků, autor si je metodických chyb dobře vědom a v diskuzi navrhuje i
případná následná řešení.
Negativem díla je nejednotnost citací a parafrází v textu, z nichž ani jeden
způsob neodpovídá normě ČSN ISO 690:2011.
Očekával byste u pacientů po radikální prostatektomii s následnou radioterapií
jiné komplikace v rámci fyzioterapie, než u pacientů po „prostém“ operačním
zákroku?
V jaké fázi terapie byste zařadil cvičení se zátěží (např. v posilovně) či
dynamických aktivit (např. běh)? Využil byste nějak PERFECT schéma?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
Předložená práce SPLŇUJE požadavky, a proto ji DOPORUČUJI k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte
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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

