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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:

Práce obsahuje překlepy a gramatické chyby.

Kladně hodnotím schopnost zorganizovat práci na mezinárodní úrovni. Ale způsob zpracování získaných dat považuji za 
nedostatek této diplomové práce. Autorka v závěru hovoří dokonce o relevantnosti výsledků, 
ale z obsahu práce není zřejmé, jak k tomuto závěru dospěla. 
Obě verze dotazníku uvedené v příloze se mi zdají dosti složité a nepřehledné. Navíc grafická podoba je nejednotná, 
což také zhoršuje orientaci v textu. Zajímalo by mě tedy, zda byl k zaslaným dotazníkům přiložen nějaký návod 
k jejich vyplnění a v čem Vy sama vidíte největší "slabinu" již použité verze dotazníku?
Proč jsou všechny grafy popsány pouze v anglickém jazyce bez již zmíněného chybějícího překladu?

Rozsah i obsah diskuze je zcela nedostačující. Chybí konfrontace výsledků s již publikovanými vědeckými pracemi. 
V kapitolách 3.3.10, 3.3.15, 3.3.16 a 3.4.8 chybí citace použitých zdrojů. Na str. 25 v kapitole 3.4.7 je chybně uvedená 
citace použitého zdroje. 

V přílohách chybí seznam grafů pro lepší přehlednost a také úplně chybí seznam použitých zkratek. Většina zkratek 
použitých v grafech pak není uvedena ani v textu teoretické části práce. Grafy jsou nestandardně označeny 
a jsou popsány pouze v anglickém jazyce bez jakéhokoliv překladu. Některé použité zkratky a výrazy jsou tedy 
nesrozumitelné, stejně jako celý graf č. 50, kde je z nepopsaných důvodů pro jeden koncept použito více sloupců.

0 tabulek, 55 grafů, 0 obrázků a 3 přílohy

stupeň hodnocení

Cílem projektu je zmapovat pomocí dotazníkového šetření přístup k fyzioterapii u pacientů s RS na vybraných 
pracovištích ve třech vybraných státech Evropy. Předpokládáme , že získaná data objektivně poukáží na rozdílnost 
přístupů k fyzioterapii u pacientů s RS. Data budou dále použita pro přípravu srovnávací mezinárodní studie, 
která bude porovnávat efektivitu jednotlivých fyzioterapeutických postupů.
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Fyzioterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní - dotazníkové šetření

V metodice práce není uvedeno časové období, kdy byla práce realizována. Popis použité metodiky, zejména 
zpracování získaných dat, je zcela nedostačující a neodpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou 
práci. Ve výsledcích je dvakrát popsán efekt terapie (str. 57 a 58), ale pokaždé je hodnoceno něco jiného.
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