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Téma práce: Virtuální realita v ucelené rehabilitaci osob s míšní lézí

Obsah práce: V diplomové práci autorka navázala na projekt své práce bakalářské a zkoumala
využití stimulace virtuální realitou u jedinců s míšní lézí.
V teoretické části práce autorka zpracovala komplexní problematiku míšních lézí včetně
ucelené rehabilitace a téma využití virtuální rehabilitace. V praktické části byly zjišťovány
zkušenosti s VR u jedinců s míšní lézí a jejich subjektivní hodnocení po přehrání
terapeutického videa.

Kritéria hodnocení práce a stupeň jejich splnění:

Volba tématu a jeho
originalita

Autorka práce Bc. Anna Svobodová se problematice míšních lézí
věnuje ve svém zaměstnání dlouhodobě a tato pracovní zkušenost
ovlivnila i volbu tématu a zpracování práce. Využití virtuální
reality u míšních lézí je moderní výzkumné téma posledních let a v
této souvislosti pozitivně hodnotím jeho aktuálnost. Autorka téma
zpracovávala již v práci bakalářské, kde se však jednalo o
kazuistiku jednoho probanda. V diplomové práci došlo oproti práci
bakalářské ke značnému rozšíření  jak v teoretické, tak v praktické
části. Zázemí pro rozšířený diplomový výzkum poskytlo
specializované pracoviště Centrum Paraple, kde autorka v
současnosti pracuje.

Teoretické znalosti Zpracování teoretické části je na výborné úrovni. Pokrytí témat
odpovídá zaměření práce. Zdroje byly řádně citovány.

Adekvátnost použitých metod

Zvolené metody sběru dat byly řádně konzultovány a jejich výběr
byl v souladu s výzkumným záměrem. Vzhledem k
epidemiologické situaci došlo k mírné redukci plánovaného
výzkumného souboru.

Stupeň splnění cíle práce Cíle práce byly adekvátně stanoveny i  řádně naplněny.

Logická stavba práce Práce má logické členění, je přehledná a dobře strukturovaná.

Zpracování a interpretace dat
Data v praktické části jsou přehledně zpracována. Závěry jsou
jasně formulované.

Využitelnost výsledků práce v
praxi

Výzkumné šetření pracovalo se subjektivním hodnocením
probandů výzkumného vzorku a získaná data tedy mají omezenou
platnost. I tak lze věřit, že výzkum přinesl přehledné zpracování



problematiky a cenné informace pro další využití VR v praxi u
jedinců s míšní lézí.

Stylistická úroveň Práce má velmi dobrou jazykovou úroveň.

Míra podobnosti

Proběhla kontrola v SIS a práce má míru podobnosti < 22% , v
Turnitinu pak 33 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci
navazující na práci bakalářskou, jedná se o shodu v souladu s
podmínkami fakulty.

Samostatnost studenta při
zpracování tématu a
spolupráce s vedoucím

Spolupráce se studentkou Annou Svobodovou byla příkladná a
mimořádná. Studentka při zpracování diplomové práce
postupovala samostatně a pravidelně informovala o svém postupu.
Její nadšení pro obor i pro téma její práce, stejně jako soustavná
píle a pravidelná studijní práce si zaslouží velké ocenění.  Práce
byla pravidelně konzultována a včas finalizována. Studentka
prokázala velké studijní předpoklady a osobně bych jí doporučila
pokračování v další výzkumné práci ve spojení s praxí, ve které se
již úspěšně zapojila.

Otázky k diskuzi při obhajobě:
1) Pro ověření efektu terapeutického videa VR jste v bakalářské práci i v diplomové práci
využívala hodnocení subjektivních dojmů. Po zkušenosti s oběma výzkumy, jaké byste
doporučila případné metody pro další výzkum, který by mohl přinést i objektivnější závěry?

2) Jaká videa VR jsou klienty s míšní lézí preferována? Existují určité typy vhodnějších a
méně vhodných terapeutických videí?

3) Pokračuje dále výzkum VR v Centru Paraple a máte možnost na něm participovat?

Hodnocení:
Studentka Bc. Anna Svobodová zpracovala svoji diplomovou práci na velmi dobré úrovni.
Práce podle mého názoru jednoznačně splňuje jak obsahové, tak formální požadavky na
zpracování diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze, 8. 6. 2021
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