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Předložená diplomová práce je sympatickým experimentem, který probandka aplikovala 
v klinické praxi. Zabývá se zdánlivě nevýznamnou oblastí problematiky jedinců s chronickou 
formou onemocnění dýchacího systému, kdy většina pozornosti je při léčbě věnována pouze 
vlastnímu dýchání. Probandka se věnovala stereognostickým funkcím, které dosud bohužel 
nestojí až tak v popředí léčby těchto nemocných. 
Diplomová práce má rozsah 73 stran, 27 stran teoretických podkladů a 30 stran praktické části 
a 16 stran příloh. Referenční seznam je ukázkový, citace jsou aktuálního data bez hluchých 
míst. Přehled poznatků je úzce zaměřen na dané téma. Je především polemikou citací mnoha 
autorů, a to jejich pohledu na odezvu vnímání tělesného schéma u nemocných s CHOPN.  
 
Vzhledem k našim společným častým konzultacím, které jsme s probandkou měly již v rámci 
přípravy její bakalářské práci, vyústila naše spolupráce také ve zvoleném tématu diplomové 
práce, jejíž podstatnou součástí je klinický experiment. 
Vymoženosti civilizace, které nabízejí spíše pohodlnější způsob života, nepřináší dostatečné 
množství stimulů pro fyzickou aktivitu člověka. Přidá-li se ještě onemocnění dýchací 
soustavy, znamená to většinou kombinovaný problém, který se vždy promítne do poruch 
vlastního motorického vzoru dýchání s dlouhodobou změnou stereognostických funkcí 
nemocného. 
V teoretické části práce, především od str. 21, oceňuji logicky a přesně tématicky plynoucí 
text, podpořený velkým počtem nejnovějších citací, jejichž datum není starší 3 let. 
Cíle a hypotézy práce, str. 28, jsou stanoveny jasně a srozumitelně. 
Metodika práce je přehledná a obsahuje přesně definované testy, které byly použity 
v klinickém experimentu, str. 29-33. předmětem sledování byly odezvy nemocných CHOPN 
na stereognostické testy, které byly porovnány s výsledky testů jedinců kontrolní skupiny, 
kterou tvořili zdraví lidé. 
Výsledky jsou zpracovány přehledně, text je doplněn názornými tabulkami, obrázky a grafy 
na str. 34-41. Závěrečné shrnutí výsledků je překvapivé, ale zcela srozumitelné a reaguje na 
vyslovené hypotézy, kdy H1až H3 se nepotvrzují a potvrzuje se H4. 
Diskuse má 7 stran, je pojata široce polemicky, opírá se tvrzení předních odborníků na dané 
téma a hledá příčiny rozporů všeobecně vnímaných a předpokládaných tvrzení vzhledem 
k výsledku experimentu. Je však vedena věcně a pro přehlednost je rozdělena na 2 části:  

1. polemika týkající se teoretických podkladů, 
2. polemika k praktické části, týkající se klinického experimentu. 

Závěr je stručný, ale prezentuje přehledné shrnutí práce. Závěr je jasný: nepotvrzením 
hypotéz nejsou zamítnuta tvrzení, vycházející z cíle práce. 
 
Jako vedoucí práce mám otázku: 
Čím si probandka vysvětluje, že se nepotvrdily 3 ze 4 hypotéz, u kterých by se naopak dalo 
předpokládat jejich potvrzení, týká se především vztahu CHOPN a tělesného schéma? 
 



K práci nemám žádné připomínky a předpokládám, že obhajoba bude vedena v duchu 
polemických úvah nad výsledky práce. 
Celkově jsem ocenila tvůrčí iniciativu probandky, vynalézavost a nápaditost, dále její vůdčí 
samostatnost a schopnost koordinovat všechny zainteresované. Práci považuji za inspirující a 
kvalitně zpracovanou, především klinický experiment, jehož výsledky by si zasloužily 
samostatnou publikaci. Práce bude východiskem pro další, podrobnější zpracování 
nastavených otázek v rámci dalších diplomových prací. 
 
Celkově hodnotím práci jako výbornou a plně ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze, dne 6.9. 2010     PaedDr. L. Smolíková, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 


