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Předložená  diplomová práce  na téma „Hodnocení posturální stability u  

fyzioterapeutek“ je zpracována na 89 stranách textu, za použití 119 literárních  

zdrojů a je doplněna rozsáhlým přílohovým materiálem. 

 

Studentka si položila zajímavý cíl „zhodnotit a porovnat úroveň dynamické  

posturální stability fyzioterapeutek s bývalou či současnou sportovní (závodní) 

kariérou oproti fyzioterapeutkám bez sportovní kariery. Dalším cílem je 

porovnat, jak se liší úroveň posturální stability fyzioterapeutek oproti běžné 

populaci“. Studentka fyzioterapie ve své práci předpokládá, že profese 

fyzioterapeuta, která patří k náročným povoláním, bude vykazovat rozdíly 

v dynamické posturální stabilitě oproti běžné populaci. I přes to, že se 

předpoklady nepotvrdily, považuji práci za velmi zdařilou s dopadem do praxe 

ne jen fyzioterapeuta. Studentka prokázala velmi dobrou organizační schopnost 

– realizovala náročné šetření v laboratoři a následně provedla analýzu velkého 

množství dat, k čemuž použila plně vyhovující postupy. 

 

Celá práce je systematicky postavena – od teoretických východisek, která jsou 

zpracovaná plně vyhovujícím způsobem co do rozsahu i obsahu, přes metodiku 

až po prezentaci výsledků, které se i přes velké množství podařilo dobře shrnout 

v názorných tabulkách a grafech. Za vysoce kvalitní část práce považuji také 

diskusi, které je věnováno plných 12 stran textu. Studentka se dobře, kriticky 

staví k výsledkům, ke kterým dospěla a velmi dobře diskutuje a/nebo k ní 

používá dostupné zdroje, v neposlední řadě dobře poukazuje i na limity své 

práce. 

 

K formální stránce práce, k přístupu diplomantky, jakož ke konzultacím po dobu 

realizace práce nemám připomínek. Shodně tak nemám žádných dalších 

připomínek k celé diplomové práci. 

 



Předložená práce je na velmi dobré úrovni a výsledky, ke kterým autorka 

dospěla, i když se nepotvrdily všechny její předpoklady, jsou cenné a mohou se 

stát základem pro další šetření v dané oblasti. 

 

Současně prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou 

odkazované zdroje řádně citovány a/nebo parafrázovány, dva systémy pro 

kontrolu plagiátů sice prokázaly jistou shodu (Turnitin 25%), ale tato skutečnost 

je daná tématikou práce a především pasážemi, kde jsou popisovány standardní 

diagnostické postupy.  

 

 

Závěr: 

Předložená diplomová práce plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové 

práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci 

Bc. Pavlíny Machové k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 

 

 

Dotaz pro obhajobu: 

Uveďte doporučení pro další šetření či výzkum v oblasti, které jste se věnovala 

ve Vaší diplomové práci. 

 

v Praze 08.6. 2021 

 

 

 

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc. 
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