
Studijní program: SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ - NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Studijní obor: FYZIOTERAPIE

Jméno oponenta práce:

Jméno diplomanta:

Jméno vedoucího práce:

Jméno konzultanta práce:

Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet literárních pramenů - českých / cizojazyčných

tabulky obrázky grafy přílohy

7 18 13 3

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

výběr a definice tématu, originalita x

stupeň splnění cíle práce x

logická stavba práce a vyváženost kapitol x

Přeskočení kapitoly č. 2.5, kapitola č. 9 - 2x

úroveň práce s literaturou včetně citační normy x

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) x

stylistická úroveň textu x

3. Kritéria hodnocení teoretické části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

analýza a interpretace rešeršní práce x

aplikace výsledků rešerše pro návaznost  k experimentální části x

4. Kritéria hodnocení experimentální části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

hypotézy - relevance a kvalita jejich definování x

výzkumný soubor - adekvátnost výběru x

metodika – použité metody hodnocení a jejich kvalita x

výsledky – prezentace a interpretace x

statistické zpracování a analýza dat x

diskuse - interpretace výsledků ve vztahu k současným poznatkům x

závěr -  úroveň zhodnocení práce x

Studentka prokázala schopnost získaná data efektivně zpracovávat a analyzovat.

Studentka si je vědoma limitů práce .

ostatní

stupeň hodnocení

Oceňuji, jak si studentka poradila se získáním dat, které vinou pandemie nemohla sbírat na rehabilitačních odděleních. 

Adherence pacientů k fyzioterapii

Zjistit, jak pacienti dodržují fyzioterapeutický léčebný režim a posoudit příčiny. Ke zjištění využít škálu EARS v českém překladu.

91 / 84

8 českých / 64 cizojazyčných

POSUDEK OPONENTA MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Petra Reckziegelová

Mgr. Anna Prunerová

PhDr. Tereza Nováková, PhD.



5. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

6. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

7. Prohlášení oponenta práce:

8. Doporučení práce k obhajobě: ano

9. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 9.1.2021 Mgr. Petra Reckziegelová

podpis oponenta práce

Otázky: 1)Uveďte přiklad pozitivní a negativní motivace z rehabilitačního prostředí, kterou byste mohla využít v roli fyzioterapeuta při 

práci s pacientem. 2) Na str. 22 uvádíte tréninkové deníky jako jednu z forem zjištování adherence pacientů ke cvičení. To je základem 

konceptu GSC, věděla byste u jakých poruch se využívá?

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

výborně


