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1. Rozsah:
počet stran práce / textu
počet všech literárních pramenů

monografie ostatní
14/2 7/2

tabulky obrázky grafy přílohy
1 26 0 1

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
samostatnost diplomanta při zpracování práce x
výběr a definice tématu, originalita x
stupeň splnění cíle práce x  
logická stavba práce a vyváženost kapitol x
úroveň práce s literaturou včetně citační normy x
úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) x
stylistická úroveň textu x  

3. Kritéria hodnocení teoretické části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
pochopení tématu a orientace v problematice x
analýza a interpretace rešeršní práce x
aplikace výsledků rešerše pro návaznost  k experimentální části x

4. Kritéria hodnocení speciální části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
hypotézy - relevance a kvalita jejich definování x

výzkumný soubor - adekvátnost výběru X

metodika – použité metody hodnocení a jejich kvalita x

výsledky – prezentace a interpretace  x

statistické zpracování a analýza dat X

diskuse - interpretace výsledků ve vztahu k současným poznatkům x

závěr -  úroveň zhodnocení práce x
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Fyzioterapeutické postupy po operaci krční páteře – literární rešerše

Cílem diplomové práce je podat přehled o fyzioterapeutických postupech používaných po operaci výhřezu krční meziobratlové ploténky na 
základě literární rešerše. 
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Výzkumné otázky jsou stanoveny adkvátně tématu.

Studentka pracuje podrobněji s 15 studiemi odpovídajícími zvoleným kritériím výběru.

Metodický postup odpovídající požadavkům pro rešeršní typ práce.

Odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci

Studentka zpracovává výsledky v souhrnné tabulce a následně podává souhrn ke každé studii zařazené do výběru.

Diskuze je zpracovaná přehledně k jednotlivým výzkumným otázkám. 

Závěr stručně shrnuje výsledky práce.



5. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

6. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

7. Prohlášení vedoucího práce:

8. Doporučení práce k obhajobě: ano
ano                                     

s výhradou
ne

9. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 7.6.2021

Autorka předkládá přepracovanou diplomovou práci. Byla zcela přepracovaná metodologie rešeršní části dle připomínek formulovaných v 
posudcích a doporučení během první obhajoby. Práce byla doplněna o nové studie dle stanovených kritérií. Práce shrnuje současné trendy v 
pooperační fyzioterapii u pacientů po operaci krční páteře a může být východiskem pro aktualizaci klinických postupů.

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. Práce byla 
hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické dokumentace 
diplomové práce (SIS). Vysoké procento similarity je způsobeno opakovaným odevzdáním práce, která byla dopracována, ale část původního 
textu je stejná.
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