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podpis oponenta práce

Jedná se o práci, která se velmi podrobně zabývá problematikou vzdělávání  ve vztahu k náplni studia fyzioterapie týkajících se 

těhotenství v České republice. Diplomová práce je systematicky členěna do osmi základních kapitol. Pozitivně hodnotím přehledně 

zpracovanou kapitolu 2.4.Guidelines pro pohybovou aktivitu v těhotenství.  V kapitole 5 autorka hodnotí výsledky pomocí  

nestandardizovaného dotazníkového šetření.  V kapitole 6, Diskuze, diplomantka vhodně konfrontuje svoje výsledky s hypotézami, 

které si stanovila. Otázka : na str. 21 uvádíte, že pohybová aktivita je důležitou součástí života každého z nás. Prospívá našemu zdraví 

nejenom po stránce fyzické, ale i psychické, dokonce i sociální.  Prosím, doplňte vliv pohybové aktivity na psychiku člověka a vliv na 

psychiku těhotné ženy, která se mění s průběhem těhotenství.  Bylo by vhodné mít tento aspekt zařazen v poslední 28 otázce Vašeho 

dotazníkového šetření.

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. 
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