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Poznámky: 

Správné členění abstraktu, tak jak je obvyklé u vědeckých prací. Celkově DP má velmi přehledné 

členění, které odpovídá standardním požadavkům kladeným na diplomové práce. 

Grafická úprava a jazyková stránka DP je ne velmi dobnré úrovni.  

Studentka velmi přesně formuluje své myšlenky, logicky je na sebe navazuje, práce se proto velmi 

dobře čte. 

Úvod do problematiky obsahuje odkazy na moderní odbornou literaturu. Autorka uvádí velmi 

bohatou použitou literaturu a po formální stránce ji cituje správně. 

V teoretické části je velmi přehledně je popsán klinický stav vzhledem k etáži míšního poškození. 

Popis komplikací zdravotního stavu plegiků svědčí o zkušenostech autorky z bezprostředního 

kontaktu s pacienty. 

Autorka se velmi dobře orientuje v metodách hodnocení kvality života, a´t již jde o objektivní, 

subjektivní či smíšené metody. 

V praktické části 

Výzkumná otázka i 4 hypotézy jsou stanoveny logicky a jednoznačně.  

Jako výzkumná metoda byl zvolen standardizovaný dotazník WHOQOLBREF, který je zkrácenou verzí 

WHOQOL100. Autorka správně aplikovala praxí již mnohokrát ověřený dotazník WHO a nesnažila se o 

vypracování vlastního „originálního“ dotazníku, čímž dosáhla lepší objektivity pro své investigativní 

šetření a navíc získala výsledky porovnatelné s analogickými studiemi jiných autorů. 

Výsledky svého šetření prezentovala autorka formou přehledných grafů a tabulkek ve standardní 

kvalitě provedení. 



Autorka vztahovala rozdíly ve skóre kvality života u osob s míšní lézí s outdoorovými aktivitami 

s osobami s analogickým postižením, ale bez outdoorových aktivit a dále pak se zdravými osobami. 

Neaplikovala klasické statistické metody obvykle používané ke stanovení signifikance rozdílů středních 

hodnot u porovnávaných skupin osob (t-test apod.), ale vztahovala rozdíly v průmerném skóre ke 

směrodatné odchylce. To je snad jediná výtka v celém mém oponentském hodnocení DP. 

Autorka ve své DP dospěla k zajímavým a pozoruhodným výsledkům. Za všechny výsledky bych na 

tomto místě zmínil  zjištění, že osoby po míšní lézi provozující outdoorové měly srovnatelné skóre 

v oblasti prožívání jako referenční skupina osob bez míšní léze. 

V Diskusi autorka srovnává výsledky své studie s odbornou literaturou stejného zaměření tak, jak to 

má ve vědecké práci být. Sudentka si zachovává správný nadhled např. v tom smyslu, že je si vědoma, 

že porovnávala sportující osoby s míšní lézí s osobami bez míšní léze, u kterých však nerozlišovala zda 

sportují či nikoli. 

DP by si zasloužila být publikována ve zkrácené podobě v některém z odborných časopisů (např. 

Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca). 

Diplomovou práci hodnotím známkou:  výborně 

       a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 1.6.2021 oponent:  

  

 

 

Otázky: 

Z úvodních statistických údajů v Evropě je incidence míšních lézí 16/1 mil. obyvatel/rok, v ČR ¨vychází 

incidence na 20/1 mil. obyvatel/rok. Je tento rozdíl statisticky významný? 

 


