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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)

5

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

norma)
5

1.6 Odborná úroveň textu, obsahová souvislost /návaznost/, relevantnost 4

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

5

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 (bez
intervence)

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) 97

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 paní bakalářky Edity Radvanské se zabývá problematikou morfologického
studia mediálního epikondylu humeru v souvislosti s neuropatií n. ulnaris v této krajině.
Zpracování probíhalo formou původní experimentální výzkumné práce. Studentka ke studiu
kostní morfologie zvolila suché kostní preparáty Anatomického ústavu 1. LF UK, tzv. Pachnerovu
sbírku. Unikátní studijní materiál je jednou z předností práce, neboť jsou známy údaje o věku,
pohlaví a kosti jsou spárované. Vzhledem k tomu, že výzkum nebyl spojen s přípravou modelů
s živými probandy, např. z výpočetní tomografie s ionizujícím zářením, práce splňuje i vysoký
etický standard. Další silnou stránkou práce je zvolená metodika měření. Zejména se jedná o
softwarové měření na rozměrově kalibrovaných fotografiích. Náročnost práce spatřuji v nutných
dosažených teoretických znalostech a nezbytné systematičnosti při sběru dat. Práce je místy ze
stylistického hlediska hůře čtivá. Jedná se však spíše o doporučení pro další práci a celkově
považuji zadání za splněné.

Otázky na které student odpoví během obhajoby:

1. Tzv. Pachnerova sbírka kostních preparátů Anatomického ústavu 1. LF pochází ze třicátých
let minulého století. Ačkoliv údaje o lateralitě nejsou známy, v té době se leváci přeučovali.
Orientačně lze tedy pro výzkumné účely celý soubor považovat za dextrolaterální. Další
skutečností je, že v té době lidé obecně zatěžovali horní končetiny těžší fyzickou prácí a méně
prácí kancelářškého typu. Myslíte si, že pokud by podobný výzkum byl proveden s jedinci
z dnešní doby, výsledky by byly obdobné?



2. Narazila jste při literární rešerši, či z vlastní zkušenosti na jiné případy stranových asymetrií
s klinickou relevancí a přesahem do fyzioterapeutické praxe?

Diplomovou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporučuji
Doporučuji s výhradou
(uveďte co musí student

změnit či doplnit)
Nedoporučuji

Navrhovaná známka:
1


