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Téma práce Vliv zdravotního cvičení a plavání na ženy po rakovině prsu 

Cíl práce 

 

Na základě informací získaných ze vstupní diagnostiky vytvořit 

pohybový program pro zlepšení stavu pohybového aparátu žen po 

ablaci prsu složený ze zdravotního cvičení aplikovatelného 

v tělocvičně a ve vodě.  

Vedoucí diplomové práce Mgr. Pavel Hráský  

Oponent diplomové práce MUDr. Marie Skalská  
 

Rozsah práce   

stran textu 61 

literárních pramenů (cizojazyčných) 8 internetových zdrojů , 51 lit. zdrojů  (5 cizoj.) 

tabulky, grafy, přílohy 

22 tabulek, 1 graf, 10 příloh (znění vstupní a výstupní 

ankety, popis cvičebních jednotek, inf. souhlas, vstupní a 

výstupní hodnocené parametry)  
 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
x    

 
úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
výborně 

velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou včetně citací x    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
 x   

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy x    

stupeň realizovatelnosti řešení x    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x    

stylistická úroveň x    

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň:  
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Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

 
výborně 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
Jakým způsobem je v České republice zajištěna prakticky rehabilitace žen po karcinomu 
prsu? Jaká je konkrétní situace?  
Jaké jsou rizikové faktory karcinomu prsu?  
Čím se vysvětluje nárůst incidence tohoto onemocnění?  
Jaká motivace se vám jeví, na základě zkušeností, jako nejsilnější k udržení dlouhodobého 
pravidelného cvičení u pacientek po léčbě nádoru prsu?  
 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Téma práce je aktuální vzhledem neustále se zvyšujícímu počtu pacientek trpícím tímto 
závažným onemocněním, bohužel ve stále mladších věkových skupinách. Diplomová práce je 
pečlivě zpracována. Teoretická část má logické členění. Jsou zde vhodně zdůrazněny 
negativní vedlejší efekty spojené s léčbou tohoto nádorového onemocnění, které mohou být 
fyzioterapeutem resp. správným cvičením v příznivém směru ovlivněny.  
Stran praktického zpracování bych uvítala názornější grafické zpracování dosažených 
výsledků po intervenci.  
 
 
Oponent diplomové práce: 

Jméno, tituly:  MUDr. Marie Skalská         

Datum:  5.5.2012       Podpis: 

 

 


