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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

   3

Autorka se ve své práci zabývá problematikou správných ergonomických zásad, které sehrávají při náročné 
pracovní zátěži fyzioterapeutů významnou roli z důvodu ochrany zdraví, zlepšení výkonnosti a pohody. Cílem 
práce bylo zjistit, které faktory způsobují bolesti z přetížení a zda je možné je ovlivnit, případně jim předcházet 
prostřednictvím ergonomické intervence. Vzhledem k tomu, že tato problematika byla dosud zpracována jen 
ojediněle, je její aktuálnost a praktická potřeba velmi žádoucí. Vyhodnocené výsledky dotazníkové ankety 
uvedené v práci jsou cenným podkladem pro další vzdělávání fyzioterapeutů v oblasti ergonomické prevence. 

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.…

   3

Teoretická část, kde se autor věnuje náplni práce fyzioterapeuta,  fyzické a psychické  zátěži,  popisu faktorů 
ovlivňujících vznik onemocnění z přetížení ale i psychosociálním faktorům a ergonomickým zásadám je 
dostatečně, srozumitelně a přehledně popsána. Autorka využila i některé zahraniční publikace v rámci 
doporučení k možné nápravě, vedoucí ke zlepšení výskytu obtíží při práci fyzioterapeutů.

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…
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Cíl a záměr práce byl jasně formulován. Získané dotazníkové údaje přehledně graficky zpracovány. Škoda, že 
zpracovávaný soubor neměl více respondentů. Získané výsledky by měly vyšší váhu v hodnocení. Výsledky 
dotazníkového šetření a z toho plynoucí závěry práce poukázaly mimo jiné na významné snížení výskytu bolestí u 
terapeutů  pracujících ergonomicky, ale i na nedostatečnou aplikaci ergonomických aspektů v rámci ochrany 
vlastního zdraví z nejrůznějších důvodů. Výuka zejména praktické ergonomie by se měla stát nedílnou součástí
nejen v průběhu studia, ale i v rámci kurzů dalšího vzdělávání fyzioterapeutů.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…
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Formální zpracování práce, jazyková úroveň je dobrá, rozsah práce dostačující. Stylistická úroveň v teoretické 
části vykazuje určitou neobratnost v logickém uspořádání faktů. V dotazníkové anketě jsou některé otázky 
nepřesně formulovány, což by mohlo vést ve výsledném hodnocení ke zkreslení závěrů, u otázky č. 5 chybí 
specifikace časových údajů o délce trvání bolestí (A, B, C).
Grafická úprava přehledná a vypovídající.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Práci považuji za zdařilou. Určitě by bylo přínosem zpracovat další   
závislosti možných faktorů, ovlivňujících výskyt bolestí při pracovní zátěži 
fyzioterapeutů a provést podrobnou analýzu.

Otázky k 
obhajobě:

1. Od kterého věku se stávají ergonomické principy důležitými faktory 
zdravého vývoje jedince?

2. V terapii tzv. mechanických poruch páteře se využívá metoda, jejíž 
ergonomické aspekty a cvičební program lze využít i v prevenci 
zejména bolestí bederní páteře. Jmenujte tento princip a co je pro 
úspěšnost tohoto preventivního i terapeutického postupu v jeho
aplikaci důležité?

Hodnocení celkem: 

Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: 

               Velmi dobře

Datum:
14. 5. 2012

Podpis:
RNDr. Věra Filipová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka
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