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Téma práce: Porovnání pohybové aktivity a sportu u pacientů po operaci resurfacingu a 
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Hlavní cíl práce: Porovnat pohybovou aktivitu u pacientů po operaci resurfacingem s pacienty 

po necementované totální endoprotéze.  

 

1. Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 

dobře 
vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  x    

teoretické znalosti  x   

vstupní údaje a jejich 

zpracování 
 x   

adekvátnost použitých metod  x   

logická stavba práce  x    

práce s literaturou včetně 

citací 
 x    

využitelnost výsledků práce v 

praxi, příp. teorie 
 x   

hloubka provedené analýzy ve 

vztahu k tématu 
 x    

úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x     

stylistická úroveň  x     

 

2. Připomínky: 

Formální hledisko:  
Struktura diplomové práce (DP) obsahuje všechny náležité kapitoly. Autorka práce 

čerpala z 60 literárních zdrojů (minimální počet pro DP je 40). Při zpracování DP se autorka 

řídila podle normy ČSN ISO 690. Avšak podle výše zmíněné normy se již autorka neřídila 

v textu. Odkazy v textu na jednotlivé autory a rok vydání uvedeným na konci věty 

v závorkách nejsou zpracovány podle normy ČSN ISO 690. Podle této normy se tečka píše na 

konec věty vždy za závorku (nikoliv před závorku). V celé práci je třeba se řídit podle jedné 

normy. V práci jsou zřídka viditelné chyby např. strana (str.) 48 H2 „Bolest se může projevit i 

po pohybově aktivitě….“ nebo strana 35 „Na resurfacingu rozlišujeme:“ z hlediska úpravy 

práce dát na následující stranu a další.     

Obsahové hledisko: 

Název práce:  

Z názvu práce vyplývá, že do pohybové aktivity nepatří sport, přitom na str. 14 

autorka prezentuje, že samozřejmě sport součástí pohybové aktivity je. Vhodnější by proto 

bylo do názvu DP napsat pouze „pohybová aktivita“, jelikož se čtenář již z abstraktu DP 

dozví, o jaký konkrétní druh pohybové aktivity se jedná.  



Abstrakt:  

Cíle, jež definuje autorka DP, patří svým obsahem do úkolů práce. Avšak poslední dvě 

věty, které zní: „Zjistit, jsou-li schopni se vrátit ke sportovní aktivitě….“ a „Porovnat 

pohybovou aktivitu u pacientů….“ už výstižně definují cíle práce. Výsledky v abstraktu DP 

by měly podat konkrétní odpovědi na definované hypotézy práce, které ale autorka popisuje 

velice obecně. 

Úvod:  

 Do úvodu nepatří citace od jiných autorů. I přesto se autorka snažila stručně seznámit 

čtenáře s problematikou týkající se převážně přetěžování kyčelního kloubu.  

Teoretická východiska:  
Teoretická východiska DP jsou logicky seřazena do jednotlivých kapitol a podkapitol, 

které odpovídají tématu DP. Velice dobře autorka zpracovala kapitoly „Totální endoprotéza 

kyčelního kloubu„. V jednotlivých podkapitolách autorka náležitě komparovala rozdíly mezi 

resurfacingem a necementovanou totální endoprotézou. K této části práce mám pouze 

nepatrné výhrady, a to že některé kapitoly jako např. „Svaly kolem kyčelního kloubu“ a 

„Základní pohyby v kyčli a jejich rozsah“ jsou zbytečné začleňovat do DP (každý absolvent 

by měl znát). Navíc postrádám větší zpracování teoretické části DP v podobě literární rešerše 

(nejedná se pouze o opsané kapitoly z monografických publikací) a zařazení více citací od 

zahraničních autorů.  

Cíle, úkoly, hypotézy   

První dva body v kapitole „Cíle“ patří svým obsahem (viz vysvětlení z abstraktu DP) 

do kapitoly „Úkoly“. Hypotézy jsou formulovány příliš zdlouhavě, a tím také působí 

nepřehledně. V hypotézách nic nevysvětlujeme, nýbrž si klademe na základě důkladně 

zpracované literární rešerše předpoklad, který se následně potvrdí, nebo vyvrátí.  

Metodika práce  
 Metodika práce je výstižně definována. Výběr respondentů pro daný druh empirického 

výzkumu činil přiměřený počet osob. Navíc oceňuji objektivní ošetření přibližně shodných 

podmínek pro obě skupiny ve výzkumu.  

Výsledky a vyhodnocení anketního šetření 

 Autorka využila celkem adekvátního zpracování deskriptivní statistiky přehledně 

vložené do tabulek a graficky znázorněné. K tomuto jednoduchému deskriptivnímu 

zpracování vystačil statistický program - Microsoft Excel.  

Diskuse 
V této kapitole naprosto postrádám věnování pozornosti porovnání vlastní studie 

s výzkumy od jiných autorů.  

Hodnocení:  
Po stránce formální i obsahové je DP na dobré úrovni. Autorka DP prokázala také 

schopnost vědecky pracovat. Diplomovou práci Bc. Ivany Heidenreichové doporučuji 

k obhajobě. 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Vysvětlete negativní a pozitivní stránky obou výše zmíněných druhů náhrad kyčelního 

kloubu.    

 Stručně popište nedoporučené sportovní aktivity a jejich konkrétní negativní vliv na 

pohybový systém u nemocných po TEP kyčelního kloubu.    
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