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1 Formální zpracování práce

Bodové
hodnocení 0-5

pro každou
kategorii

1.1 Dodržení stanoveného rozsahu práce (nejméně 60 normostran bez
anotací a příloh)

5

1.2 Členění práce (grafická stránka, logická stavba kapitol) 5
1.3 Jazyková úroveň textu 5
1.4 Obrázky, grafy, tabulky 5
1.5 Úprava citací a citační rejstřík (označení v textu, jednotná citační

norma)
4

1.6 Odborná úroveň textu, obsahová souvislost /návaznost/, relevantnost 5

2 Část teoretická -

2.1 Výběr a definice tématu, originalita 5
2.2 Pochopení tématu a prokázání orientace v problematice 4
2.3 Obsahová úroveň kapitol (vyváženost) 5
2.4 Kvalita rešeršní práce – počet domácích a cizojazyčných zdrojů,

vyhledání recentních prací publikovaných na dané téma, práce
s odbornými databázemi

5

2.5 Analýza a interpretace rešeršní práce, praktická aplikace výsledků
rešerše. Návaznost na experimentální část práce

5

3 Část experimentální -

3.1 Hypotézy - smysluplnost, jasnost, kvalita definice 5
3.2 Probandi - výběr a počet (kontrolní skupina?) 5
3.3 Metodika – metody hodnocení (adekvátnost a kvalita vyšetřovacích či

jiných objektivizačních metod či způsobu sledování zvolených
proměnných )

5

3.4 Metodika intervence – adekvátnost, kvalita, délka a frekvence terapie
či jiné intervence

5

3.5 Statistické zpracování a analýza dat 5
3.6 Výsledky – prezentace a interpretace 5



4 Diskuze -

4.1 Schopnost analýzy a interpretace výsledků vlastního experimentu ve
světle recentní odborné světové literatury na dané téma a vyvození
závěrů pro klinickou praxi

5

5 Závěr -

5.1 Konstatuje přijetí či odmítnutí iniciálně stanovených hypotéz, vlastní
přínos autora k dané problematice, konfrontace a porovnání výsledků
práce s iniciálně stanovenými cíli práce. Shrnutí výsledků vlastní
práce, doporučení pro praxi a další výzkumná šetření

5

6 Přínos a originalita DP pro praxi, vědu a studium 5

7 Celkový počet získaných bodů (max 100) 98

8
Práce je originálním dílem studenta
V případě podezření, že se jedná o plagiát, napište odůvodnění do
posudku a práci nedoporučte k obhajobě!

ANO

Slovní komentář k DP

Diplomová práce obsahuje 59 stran vlastního textu. Autorka při psaní práce čerpala z velkého
množství literárních zdrojů; v referenčním seznamu je jich uvedeno celkem 96, z toho 17
českých a 79 zahraničních. V příloze nalezneme informovaný souhlas a vzor online dotazníku
zaměřeného na symptomy bolesti zad. Studentka se zabývala tématem ultrazvukového
vyšetření morfologie břišních svalů v souvislosti s bolestmi zad u elitních hráček florbalu.

Po formální i obsahové stránce se jedná o velmi kvalitně zpracovanou diplomovou práci.
Teoretická část je přehledná, dobře strukturovaná, pravopisné a stylistické chyby se vyskytují
vzácně. V některých odstavcích bych pouze doporučil přesněji umisťovat citace, aby bylo
možné lépe přiřadit odkaz na parafrázovaný zdroj k odpovídající části textu.

Obsahově je práce vyvážená a logicky uspořádaná. Ve třech oddělených kapitolách je čtenář
seznámen s významem trupových svalů pro stabilizaci páteře, muskuloskeletálním ultrazvukem
a s charakteristikou florbalu z pohledu fyzioterapeuta. Autorka ve své práci však vychází z teze,
že asymetrie svalů trupu je rizikovým faktorem pro vznik bolestí zad. Tento výrok se objevuje
na straně 11, 34, 35 a 63: „Stranová asymetrie trupového svalstva je v běžné populaci vnímána
jako rizikový faktor výskytu LBP...", a na straně 67: „... v běžné populaci trupová asymetrie
nejčastěji představuje rizikový faktor výskytu LBP“. Nicméně, pokud nahlédneme do
primárních zdrojů prací, které autorka cituje (Hides et al., 1994; Barker et al., 2004; Fortin et
al., 2013; 2014), zjistíme, že je tato intepretace poněkud zavádějící. Proto bych doporučoval
vždy si zkontrolovat převzaté informace v původních studiích.

Praktická část je opět vypracována velmi pečlivě a obsahuje všechny požadované náležitosti.
Není však zcela zřejmé, proč se ve výsledcích měření vyskytuje obsáhlá část popisující rozdíl
svalů na pravé a levé straně u levostranných a pravostranných hráček. Nejenže je tento úsek
možná zbytečně komplikovaný, ale ani přímo nesouvisí s hodnocením hypotéz (kde jsou
uvedeny svaly na forhendové a bekhendové straně).



Zmíněné nedostatky nejsou nijak závažné a nesnižují vysokou kvalitu práce, která bezpochyby
splňuje nároky na magisterskou diplomovou práci. Zpracované téma je velmi aktuální a pro
obor fyzioterapie přínosné, jelikož poukazuje na nové možnosti objektivní diagnostiky
svalových dysbalancí.

Otázky na které student odpoví během obhajoby:

Jaké další parametry lze u pacientů s bolestí v zádech měřit pomocí sonografie?

Čím by byl specifický, dle vašeho názoru, program pro florbalisty v rámci prevence bolestí
zad?

Diplomovou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporučuji Doporučuji s výhradou Nedoporučuji

Navrhovaná známka: 1

Tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:

Počet bodů Známka
100 -88 1
87 – 74 2
73 – 60 3

59 a méně nevyhověl


