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Rozsah:  102 stran textu, 12 stran příloh 

Použité zdroje: 87 literárních zdrojů /včetně internetových/, z toho 24 (27%) cizojazyčných  

Cíl práce: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak působí virtuální realita v ucelené rehabilitaci na osoby s míšní lézí, které 
se zúčastnily sociálně rehabilitačního pobytu v Centru Paraple, o.p.s. Dalším cílem bylo zjistit zájem probandů o 
tuto formu terapie v rámci ucelené rehabilitace do budoucna. 

 
Kritéria hodnocení práce      

 Stupeň hodnocení 

 výborně velmi dobře vyhovující Nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce x    

teoretické znalosti x    

vstupní údaje a jejich zpracování x    

adekvátnost použitých metod x    

logická stavba práce x    

práce s literaturou včetně citací x    

využitelnost výsledků v praxi  x   

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x    

úprava práce (text, grafy, tabulky) x    

stylistická úroveň x    
 

Diplomantka navazuje obhajovanou prací na svou bakalářskou práci. Struktura diplomové práce odpovídá požadavkům. Abstrakt 
obsahuje všechny požadované části, má přiměřený rozsah, klíčová slova jsou vhodně zvolena. V teoretické části jsou uceleně, 
v logickém sledu a přehledně prezentovány relevantní odborné informace k tématu.. Metodika práce je podrobně popsána, autorka 
zvolila optimální metody vzhledem k cílům práce a jasně formulovala  hypotézy. Výsledky jsou statisticky zpracovány, uvedeny 
v grafické formě, v diskuzi adekvátně analyzovány a porovnány s dostupnými odbornými zdroji. Počet probandů a subjektivní 
aspekt hodnocení do jisté míry omezuje platnost výsledků, přesto přináší práce využitelné informace pro další výzkumná šetření i 
praxi. Citace v textu i v seznamu literatury jsou řádné. Za nadstandardní lze označit počet cizojazyčných zdrojů. 

Kontrola v SIS na plagiáty vykazuje podobnost cca 22% s bakalářskou prací diplomantky, celková shoda v systému Turnitin je 
39%. Vzhledem k charakteru zkoumaného tématu a návaznosti práce na práci bakalářskou stav vyhovuje stanoveným limitům.  

Hodnocení: Úroveň předkládané DP je vysoká, diplomantka prokazuje podrobnou znalost problematiky a současně svoje 
schopnosti komplexně interpretovat výsledky.  

 

Diplomová práce svým rozsahem i obsahově splňuje všechny požadavky kladené na DP a proto ji doporučuji k obhajobě 
s hodnocením výborně. 

 

Otázky k obhajobě 

Máte nějakou představu/nápad, jak by se dal ovlivnit výskyt komplikací? 

Budete se nadále problematice v této oblasti ve svém povolání věnovat? 
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