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Práce je experimentální. 

a) Cíl práce je splněn. 

b) Jazyková a grafická úroveň je velmi dobrá. 

c) Zpracování teoretické části je velmi dobré.  

d) Popis metod je velmi dobrý. 

e) Prezentace výsledků je velmi dobrá. 

f) Diskuse a závěry jsou velmi dobré. 

g) Teoretický a praktický přínos práce je velmi dobrý. 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní:  

 
Poznámky k hodnocení: 

Ve slovenském a anglickém abstraktu jsou rozdílné údaje (prům. věk respondentů se liší). 

V seznamu zkratek některé v textu uváděné chybí (např. CAM). 

Citace nejsou seřazeny dle výskytu v textu (1, 6, 2, 58, 3,…), jak je uvedeno v pokynech pro 
psaní diplomových prací. 

Některé citace jsou nepřesné, např. u citace č. 15 je uvedeno "Dostupné z: 
doi:10.1046/j.1365-2125.2003.01810.x ". Správný internetový odkaz by však měl být: 
https://doi.org/10.1046/j.1365-2125.2003.01810.x). 

Často se vyskytuje špatný překlad z anglických zdrojů (např. na str. 23 je "Private health care 
providers must have a state licence and be registered by the regional health authorities..." 
přeloženo jako "Súkromníci, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť musia mať štátnu 
príslušnosť a musia byť registrovaní regionálnymi zdravotníckymi úradmi...") 

České (navíc ne slovenské) slovo "viz" není žádná zkratka, aby se za ním psala tečka. 

V práci chybí text dotazníku (znění otázek a jejich celkový soubor), který byl distribuován. 
Vzhledem k jazyku práce by bylo vhodné uvést v jakém jazyce probíhala komunikace 
s respondenty a zda ve slovenštině byl i text dotazníku. 

Není pravda, že Velká Británie je země EU a ani to, že zde mj. praktici KAM bez odborného 
lékařského vzdělání mohou provádět chirurgické zákroky, jak se v práci uvádí. 

Na str. 24 se zmiňuje naprapatie, která se nikde jinde v práci nevyskytuje, není popsána ani 
vysvětlena. 



Na str. 26 se odkazuje na článek 4 zákona z 18. března 1880. Zákon není nijak pojmenován 
ani citován a není dohledatelné, o jaký legislativní dokument se jedná. 

Není jasné, proč se v práci analyzoval "Čistý mesačný príjem domácnosti jednotlivých 
terapeutov" a ne např. příjem terapeuta z poskytování KAM? Na str. 34 je pak uvedeno, že 
se jedná o příjem terapeutů, ne všech členů jejich domácnosti, což vnáší do interpretace dat 
další nejasnost. 

V metodice praktické části je uvedeno "Vo verejnom registri subjektov Českej republiky boli 
vyberané asociácie, ktoré sa zaoberajú problematikou KAM…" Není uvedeno, o jaký 
konkrétní registr se jednalo a jakým způsobem v něm byly hledané asociace vybrány. 

 

Dotazy a připomínky:  

Jaký je rozdíl mezi jednoznačně zákonem definovaným termínem "lékař" a vámi uváděným 
termínem "alopatický lékař" či "oficiální alopatický lékař"? Co je to "alopatická licence"? 

Krátce vysvětlete základní rozdíly, kterými se antroposofie a naturopatie liší od lékařství. 

Popište krátce principy osteopatie a jak se odlišuje např. od chiropraxie. 

Jak si vysvětlujete, že někteří dotazovaní uvedli u "Dĺžky praxe terapeutov" délku 40 let? 

Jak byste interpretovala výsledek, že 67 % vámi dotazovaných terapeutů nepovažuje za 
nutné mít pro výkon této profese čistý trestný rejstřík a dokonce 81 % nepovažuje za správné 
být právně odpovědný za doporučení KAM postupu? 

 

 
Celkové hodnocení, práce je velmi dobrá, k obhajobě ji doporučuji. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 17. 5. 2021 …………………………………… 

podpis oponenta  


