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1. Rozsah:
počet stran práce / textu
počet všech literárních pramenů

monografie odborné články elektronické ostatní
5/4 1/1 1/56 1/3

tabulky obrázky grafy přílohy
7 18 13 3

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
samostatnost diplomanta při zpracování práce X
výběr a definice tématu, originalita X
stupeň splnění cíle práce X
logická stavba práce a vyváženost kapitol X
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
pochopení tématu a orientace v problematice X
analýza a interpretace rešeršní práce X
aplikace výsledků rešerše pro návaznost k experimentální části X

4. Kritéria hodnocení speciální 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
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Adherence pacientů k fyzioterapii

Využití škály EARS v českém překladu ke zjištění, jak pacienti dodržují fyzioterapeutický léčebný režim a posoudit příčiny.
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91/62
72

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů

ostatní

stupeň hodnocení

cíl a hypotézy jasně definované

samovýběr; došlo k ovlivnění vzhledem k epidemiologické situaci

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci

výsledky jsou velmi rozsáhlé a popisují i data mimo hlavní cíle práce

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci

autorka staví relevantně výsledky do kontextu s již publikovanými pracemi

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci



5. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

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

7. Prohlášení vedoucího práce:

8. Doporučení práce k obhajobě: ano
ano s 

výhradou
ne

9. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 11.1.2021

Předložená práce zpracovává data z šetření pomocí dotazníku EARS. Design projektu musel být vzhledem epidemiologické situaci 
upraven. Pozitivně hodnotím, že diplomantka zvládla přenesení způsobu získání dat do čistě elektronické podoby a na základě 
spolupráce se statistikem rozsáhle zpracovat. Práce mapuje situaci, která je velmi zajímavá a po rozšíření výzkumného souboru v celém 
sociodemografickém spektru může být základem pro zvyšování efektivity fyzioterapeutické péče. 
Otázka k diskuzi: jaké paramety budou ovlivňovat adherenci pacientů k fyzioterapii v ČR a bude situace specifická nebo budou podobné 
výsledky i v jiných státech (kterých)?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. Práce 
byla hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). 
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podpis vedoucího práce


