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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…
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Problematika ergonomie včetně pracovně –lékařských hledisek profese fyzioterapeutů je bezesporu aktuální. 
Samotní fyzioterapeuti by měli znát základy ergonomie jak k ochraně vlastního zdraví, tak i pacientů a to
především v oblasti tzv. myoskeletální ergonomie.
Výsledky dotazníkového šetření prokazují jak  vysokou četnost obtíží pohybového aparátu u  fyzioterapeutů, tak i 
nutnost širšího uplatnění  ergonomie v jejich prevenci.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…
Domnívám se, že autorka mohla využít širší spektrum domácí a především zahraniční literatury cíleně 
zaměřenou na oblast ergonomie a prevenci zdraví konkrétně u fyzioterapeutů
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3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…
Teoretická část práce je zaměřená na hodnocení pracovní činnosti fyzioterapeutů a základy 
ergonomie, především myoskeletální. V závěru této části lze kladně hodnotit samostatné zpracování 
vhodných a nevhodných pracovních poloh  při pracovní činnosti fyzioterapeuta (především na lůžku) 
V praktické části práce na základě dotazníkového šetření autorka uvádí četnost obtíží hybného 
systému u 50ti fyzioterapeutů s maximem obtíží v oblasti bederní a krční páteře.Výskyt obtíží je 
nepříznivě ovlivněn stresem a pracovními podmínkami včetně nedodržování ergonomických zásad ( 
patrně i jejich nedostatečnou znalostí) 
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…
Zpracování a rozsah práce odpovídá požadovaným kriteriím, jazyková a stylistická úroveň přiměřená 
s drobnými nedostatk
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Uveďte význam ergonomie pro fyzioterapeuty

Uveďte  několik konkrétních příkladů uplatnění ergonomie v práci 
fyzioterapeuta

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře

Velmi dobře
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