
P o s u d o k 

  

na diplomovú prácu Petra ŘEZNÍČKA:  

MOŽNOSTI OVLYVNĚNÍ ZDATNOSTI PACIENTŮ S ROZRTOUŠENOU SKLERÓZOU 

POHYBOVOU INTERVENCÍ V ROZSAHU 2 – 3 HODINY TÝDNĚ 

 

Predkladá: PaedDr. Lucia MALÁ, PhD. 

 

Autor  sa v diplomovej práci pokúsil empiricky riešiť problematiku zdatnosti pacientov 

s roztrúsenou sklerózou zavedením pohybovej intervencie. Problematika tohto onemocnenia a 

jeho výskyt už u mladej populácie sú v aktuálnom kurze rôznych výskumných projektov. 

Z tohto dôvodu považujem výber témy za aktuálny, zaujímavý a vhodný pre účely riešenia  

diplomovej práce. 

V teoretickom rozbore autor  štruktúrovane popisuje oblasť vybranej problematiky 

onemocnenia. Prehľad a erudovanosť diplomanta v skúmanej problematike dokumentuje aj 

početnosť odbornej literatúry. Výhradu mám ku kapitole 2.2 Pohybová aktivita, kde 

vychádzajúc zo závisle a nezávisle premennej výskumu by bolo vhodné zastrešiť túto 

podkapitolu pod samotnú zdatnosť, ktorú sa autor snažil intervenciou ovplyvniť. Záverečnú 

časť teoretického rozboru tvorí krátky súhrn teoretických východísk, absentuje však vlastná 

formulácia skúmaného problému.  

Cieľ práce je definovaný v súlade s výberom témy a riešenia problematiky, nie je však 

vyjadrený jasne, diskutabilným ostáva vyjadrenie o „efekte zvolenej intervencie“. Úlohy a  

a hypotézy práce sú definované v súlade s výberom témy a riešenia problematiky, v úlohách 

práce absentuje „zostavenie intervencie“ a „vyvodenie záverov pre prax“. 

 

Časť 4 Metodika výskumu je spracovaná správne so všetkými požadovanými podkapitolami. 

V tejto časti by som však považovala za potrebné bližšie charakterizovať výskumný súbor, 

kde by sa čitateľ dozvedel napr. základné somatometrické ukazovatele probandov. 

 

Výsledková časť diplomovej práce  je  prehľadne a čitateľne spracovaná, získané dáta sú 

prezentované v tabuľkovom a obrázkovom znázornení. Autor popisuje aplikovanú intervenciu 

(vhodné možno uviesť skôr v metodike), získané dáta a následne rozvíja diskusiu, v ktorej 

potvrdzuje / zamieta stanovené hypotézy. Z formálnej stránky absentuje legenda tabuliek 

a grafov. V tejto časti mi nie sú jasné dáta v tabuľke 4 na strane 47 (hodnoty ECM/BCM).  Tu 

poprosím diplomanta o krátku reakciu k spomenutému. 



V závere práce diplomant vhodne sumarizuje výsledky diplomovej práce.  Hodnotu 

diplomovej práce určite zvyšuje príloha s CD, na ktorom je zaznamenaná aplikovaná 

intervencia.  

Z formálneho hľadiska absentuje v diplomovej práci zoznam obrázkov a tabuliek, vyskytuje 

sa pár preklepov (při/po – s. 39 a iné).  

 

Napriek spomenutým nedostatkom musím poukázať  na  penzum práce, ktoré bolo potrebné 

vynaložiť pri organizovaní výskumu ako aj celkový prístup k riešeniu stanovenej 

problematiky. Prácu doporučujem ako vhodnú súčasť štátnej skúšky a hodnotím známkou: 

výborne. 

 

Na záver  si dovoľujem položiť diplomantovi nasledovné otázky: 

 

1. Aké odporúčanie pre prax pri liečbe roztrúsenej sklerózy by ste na základe skúseností pri 

zbere dát zvolili čo sa týka zmien v aplikovanej intervencii? 

2. Čo rozumie autor pod pojmom zlepšenie zdatnosti, ktorú spomína v hypotéze 2?  

 

Praha, 26. 9. 2008 

        PaedDr. Lucia MALÁ, PhD. 

                         oponent práce 

 


