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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
4
výstupů práce…
Téma funkční sterility je stále aktuální; důvody, které vedou k nárůstu této poruchy v tzv. civilizované
společnosti autorka uvádí ve své práci. Jako budoucí fyzioterapeut se ve své práci zabývá hlavně
fyzioterapeutickou metodou L. Mojžíšové, která je v současné době jediným uceleným neinvazivním přístupem
k řešení této problematiky v České republice.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka uvádí celkem 24 pramenů, z toho 10 zahraničních, 4 čerpala z internetu. V citovaných literárních
pramenech postrádám některé české autory zabývající se danou problematikou (např. Marek, Tichý, Malbohan).
Z dalších dostupných konzervativních postupů léčby autorka zmiňuje ty, které spadají pod tzv. komplementární a
alternativní medicínu; samostatnou kapitolu věnuje psychosomatické léčbě. Z uvedeného je patrné, že autorka si
je vědoma nutnosti celostního přístupu zaměřeného nejen na konkrétní pacientku, ale na oba partnery.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
2
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…

Body
celkem
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Jelikož se nejedná o experimentální práci hypotéza nebyla formulována. V úvodní „anatomické“ kapitole
(Základní anatomický popis) by bylo třeba zmínit, v tomto případě důležitou, autonomní inervaci orgánů malé
pánve a některé řetězce funkčních poruch pohybového systému v souvislosti s tzv. syndromem kostrče a
pánevního dna. Až na tyto nedostatky práce splnila svůj cíl, tj. přinést přehled možných konzervativních postupů
při léčbě funkční sterility nejen fyzioterapeutických, ale i takových, které mají s prací fyzioterapeuta mnoho
společného.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Rozsah práce, grafická úprava a práce s literaturou odpovídají požadavkům, jazyková a stylistická úroveň, až na
drobné nedostatky,taktéž. Autorka prokazuje velmi dobrou schopnost „samostatně“ formulovat získané
informace.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Domníváte se, že lze metodu L. Mojžíšové nazvat, do jisté míry, i léčbou
psychosomatickou?
Existuje vztah mezi tzv. syndromem kostrče a pánevního dna a funkční
sterilitou?
Co je považováno za mechanismus účinku metody L. Mojžíšové?
Co je to nevýběrová skupina?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte
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KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka
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