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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)
3

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 4
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

4

3 Část experimentální -

3.1 Hypotézy - smysluplnost, jasnost, kvalita definice 5
3.2 Probandi - výběr a počet (kontrolní skupina?) 4
3.3 Metodika – metody hodnocení (adekvátnost a kvalita vyšetřovacích či

jiných objektivizačních metod či způsobu sledování zvolených
proměnných )

3

3.4 Metodika intervence – adekvátnost, kvalita, délka a frekvence terapie
či jiné intervence

5

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

4

6 Přínos a originalita DP pro praxi, vědu a studium 5

7 Celkový počet získaných bodů (max 100) 89

8
Práce je originálním dílem studenta
V případě podezření, že se jedná o plagiát, napište odůvodnění do
posudku a práci nedoporučte k obhajobě!

ANO
(nepravdivé
vymažte)

Slovní komentář k DP

Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice dětské mozkové obrny, konkrétně
možnostem posuzování výkonnosti chůze u těchto pacientů.

V teoretické části autor představuje poznatky o dětské mozkové obrně čerpané jak
z českých, tak zahraničních zdrojů. Velmi pozitivně hodnotím, že se autor věnoval nejen
problematice poruch řízení motoriky na úrovní mozkové, ale i na úrovni míšní a dále
problematice spastického svalu a kloubní hyperrezistence a metabolickým faktorům, které se
mohou podílet na ovlivnění výkonnosti chůze a zvyšují její energetickou náročnost.

V kapitole 1.8 - Léčba je zbytečně mnoho prostoru věnováno problematice
ortopedických operačních výkonů. Spíš by bylo vhodné doplnit vývojové aspekty vzniku
kloubních kontraktur a deformit limitujících pak chůzi pacienta.

Na str. 25 v posledním odstavci je chyba – „…úpravy postavení úhlu krčku
acetabula…“ místo krčku femuru.

Praktická část je přehledně členěná, oceňuji přehledné tabulky a grafy v kapitole 4 -
Výsledky. V metodice jsou vhodně zvoleny testy jak pro určení stupně hrubé motoriky probandů
s dětskou mozkovou obrnou, tak pro hodnocení výkonnosti chůze. U Gross Motor Function
Measure (GMFM) však není v práci uvedeno rozmezí bodového hodnocení a jelikož nebylo
použito procentuálního hodnocení, ztrácí se představa o výkonu pacienta v tomto testu. Velmi
zajímavé je pak porovnání výsledků jednotlivých chůzových testů mezi sebou a s protokolem
GMFM. Výsledky měření jsou podrobně diskutovány, včetně úvah o možných příčinách omezení
schopnosti a výkonnosti chůze. Je škoda, že z důvodu pandemie COVID-19 nebylo otestováno
více probandů a nemohly tak být výsledky přesněji ověřeny.

V práci chybí informace o tom, jaký informovaný souhlas pacienta / zákonného
zástupce byl použit.

Referenčnímu seznamu bych vytkla chybějící grafickou přehlednost.



Výsledky diplomové práce přináší podněty pro další výzkum, který by se mohl věnovat
fyzické zdatnosti jedinců s DMO a možnosti jejího ovlivnění.

Otázky, na které student odpoví během obhajoby:

1. Jaká doporučení by mohly výsledky vaší diplomové práce přinést do praxe
fyzioterapeuta?

2. Jaké vyšetřovací postupy byste navrhoval pro posouzení kloubní hyperrezistence a
jejího event. vlivu na výkon chůze?

3. Který z použitých chůzových testů považujete u pacientů s DMO za nejpodstatnější pro
posuzování kvality života?

Diplomovou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporučuji
Doporučuji s výhradou
(uveďte, co musí student

změnit či doplnit)
Nedoporučuji

Navrhovaná známka: 1

Tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -88 1
87 – 74 2
73 – 60 3

59 a méně nevyhověl


