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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce – zjistit, jak se daří osoby po cévní mozkové příhodě začleňovat zpět do běžného 
života, jaké podpůrné služby jsou dostupné v jejich okolí a zda je podpora dostupná                                        
i pro jejich rodinné příslušníky – zvolila studentka vhodně ve vztahu ke studovanému oboru. 
Teoretickou část začíná autorka popisem cévní mozkové příhody, uvádí rozdělení, rizikové 
faktory, prevenci a důsledky CMP. V samostatných kapitolách se pak podrobně věnuje afázii, 
rehabilitaci osob po CMP, komunikačnímu tréninku a vhodným sociálním službám. 
Empirickou část diplomové práce realizovala studentka formou polostrukturovaných 
rozhovorů s deseti respondenty, kteří pracují s lidmi po cévní mozkové příhodě.                                  
Použitá metodika zpracování je vhodná.  

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Použitá literatura je četná a aktuální včetně cizojazyčných zdrojů. Bibliografická norma byla 
dodržena. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální zpracování je přiměřené. Text, který je obsahově výstižný, trochu kazí četnější 
chybné (nepříliš srozumitelné) formulace a občasné gramatické chyby.  

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Z předloženého textu je zřejmá dobrá orientace autorky ve zpracované problematice, 
diplomovou práci považuji za aktuální, originální a přínosnou pro praxi. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíl práce studentka splnila a zformulovala závěry. Cenné je realizované šetření – shrnutí 
výsledků je přehledné, studentka správně upozorňuje na limity šetření. 

Další připomínky a vyjádření  
- Kpt.1.5: Léčba CMP (s. 14). Předpokládám, že autorka se přehlédla a popsala 

možnosti léčby ischemické choroby srdeční.  

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
1. V Analýze dat uvádíte, že dle sdělení respondentů jsou jejich klienti po prodělané 

CMP většinou senioři nebo osoby v ID a nevyužívají rekvalifikační kurzy. Jaké jsou 
nejčastější příčiny CMP u mladých lidí? A jak je tím ovlivněno jejich následné pracovní 
uplatnění po prodělané CMP? 

 
Celkové hodnocení:                               výborně – velmi dobře 
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