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Předložená  diplomová práce  na téma „Lymfedém u pacientek po léčbě  

karcinomu prsu z pohledu fyzioterapie: literární rešerše“ je zpracována na 104  

stranách textu za použití 91 literárních zdrojů a je doplněna dvěma přílohami. 

 

Studentka předkládá literární rešerši analyticko deskriptivního charakteru, 

s hlavním cílem vyhodnotit, které jsou nejvíce efektivní fyzioterapeutické 

přístupy, ovlivňující sekundární lymfedém paže související s karcinomem prsu.  

 

Diplomová práce je členěna do šesti základních kapitol, členění je systematické 

a plně vyhovuje doporučením, která jsou daná pro diplomové práce na UK 

FTVS. 

 

Teoretická východiska jsou věnovaná tématice karcinomu prsu, lymfatickému 

systému, lymfedému a dále především postupům, kterými lze lymfedém 

ovlivnit. Teoretická východiska jsou zpracovaná velmi dobře, jednotlivé pasáže 

na sebe logicky navazují, rozsah je vyvážený vzhledem k dalším pasážím práce. 

 

Metodické postupy vlastní rešerše jsou vyhovující, jakož i vymezené cíle a 

výzkumné otázky. Výsledky rešerše, ke kterým studentka dospěla, jsou obsahem 

kapitoly 4. Krom textové části jsou doplněny vhodně diagramem a přehledně 

zpracovanými tabulkami tak, jako běžně u rešeršních prací bývá zvykem.  

 

Diskuse – kapitola 5 – je zpracovaná na jedenácti stranách textu a je cílena k 

výzkumným otázkám. Této pasáži nelze nic zásadního vytknout, snad jenom to, 

že mohly být zařazeny také limity práce, jako samostatná subkapitola diskuse. 

Nicméně v poslední části diskuse studentka dobře uvádí, proč není možné na 

položenou otázku odpovědět a to jsou právě z části také limity. 

 

Formální stránka práce je na dobré úrovni, je sepsána dobrým jazykem s 

minimem textových / jazykových nesrovnalostí. 



Předloženou diplomovou práci považuji za vysoce kvalitní, jednak pro její velmi 

kvalitní zpracování a dále proto, že se zabývá velmi aktuální a potřebnou 

tématikou s dopadem do praxe. 

 

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. 

 

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

odkazované zdroje řádně citovány a/nebo parafrázovány; automatická kontrola 

dvěma systémy na plagiátorství prokázala velmi malou shodu (5 – 145%). 

 

Závěr: 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky, které jsou na diplomové práce 

kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci Bc. 

Pavly Suchanové k obhajobě. Hodnocení ponechávám na průběhu obhajoby 

s tím, že návrh mého hodnocení je stupněm výborně. 

 

 

Dotaz pro obhajobu: 

V práci jste se věnoval problematice karcinomu prsu u žen. Uveďte, zda jste při 

studiu literatury narazila na problém karcinomu prsu také u mužů. 
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