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Cíl práce:
Hlavním cílem této cíle je zjistit úroveň sexuální spokojenosti u osob s míšní lézí, které vykonávají
pravidelnou pohybovou aktivitu.
1. Náročnost tématu na:
* teoretické znalosti
* vstupní údaje a jejich zpracování
* použité metody
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2. Kritéria hodnocení práce:
výborně
stupeň splnění cíle práce
logická stavba práce
práce s literaturou včetně citací
adekvátnost použitých metod
úprava práce (text, grafy, tabulky)
stylistická úroveň a gramatika
kvalita diskuse
3. Využitelnost výsledků práce v praxi:
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vyhovující
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4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Předloženou diplomovou práci jsem zkontroloval dle Opatřední děkanky č. 4/2020 Porovnání obsahu
závěrečných prací. Neshledal jsem žádné indicie k tomu, že by práce nebyla originálním dílem autorky Bc.
Žanety Kuncipálové. Práce splňuje požadavky k sepsání diplomové práce dle kritérií Metodologie bakalářské
a diplomové práce na UK FTVS. Práce disponuje 72 stranami a obsahuje 74 citací. Autorka prokázala
schopnosti pracovat s literaturou, množství zdrojů je dostačující a uvedené zdroje jsou relevantní k tématu.
Práce má logické členění, z formálního hlediska má všechny náležitosti. Abstrakt je dostatečně informativní.
Teoretická a výzkumná část jsou ve vyváženém poměru. V teoretické části práce chválím úvodní část
teoretické části práce - stručná, jasná, výstižná + informace o vymezení, jakým směrem se bude teoretická
část dále ubírat. Obsah práce je přehledný, cíl, úkoly a vědecká otázka jsou stanoveny jasně. Výsledky jsou
prezentovány přehledně a detailně. Co se týče samotného tématu práce, tak kvituji výběr tématu se
sexuální problematikou. Jednočnačně je potřeba vytvářet odbornou literaturu na dané téma. Jak autorka
sama zmiňuje, v češtině odborná literatura v podstatě neexistuje. I když existují různé praktické příručky,
brožury, videa atd. V diskuzi (a i v jiných částech práce) oceňuji porovnávání s mnoha zahračními výzkumy.
V práci se nachází pouze pár drobných překlepů (např. na str. 7, na 13. řádku, je mezera před tečkou).
Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Otázka k obhajobě: Podle jakého kritéria byl stanoven maximální věk 80 let, pro zahrnutí do výzkumného
souboru?
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