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1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné
* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
 Téma práce je originální, v České republice se mu zatím nevěnuje mnoho prací. V teoretické práci diplomantka 
zpracovala velmi podrobně problematiku hlubokého čití. Podle mého názoru s tímto tématem úzce souvisí i povrchové 
čití a bolest, které by bylo vhodné v teoretické části, ale i v experimentu (do budoucna) doplnit. Diplomová práce je 
hodnotná především díky dobře připravenému designu studie, pozitivně hodnotím vyšetření probandů v dvouměsíčním 
odstupu. V dalším výzkumu bych doporučovala soubor probandů doplnit o skupinu zdravých dobrovolníků. 
Nepotvrzení hypotézy 1 může být způsobeno volbou testu na vyšetření spasticity. Jakými způsoby je ještě možné 
vyšetřovat spasticitu? Diskusi by bylo vhodné rozšířit o porovnání se zahraničními studiemi. Prosím, aby diplomanka u 
obhajoby rozvedla, v čem spočívá praktický přínos práce.  
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Hodnocení čití v oblasti rukou u lidí s roztroušenou sklerózou

Shrnout poznatky o roztroušené skleróze a čití v oblasti rukou, jeho vývoji a možných poruchách. Najít vhodné 
testovací metody pro vybrané probandy s roztroušenou sklerózou a pomocí nich zhodnotit kvalitu především 
hlubokého čití (vibračního, diskriminačního, polohocitu, pohybocitu a stereognosie) v oblasti rukou. Dále statisticky 
zpracovat a vyhodnotit výsledky provedených testů v závislosti na aktuální spasticitě.
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