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Význam psychosomatických vztahů v cervikální a orofaciální oblasti u úzkostných pacientů pro fyzioterapii
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stupeň hodnocení

Diplomová práce je rešerší problematiky obolestí krční a orofaciální oblasti a možných psychosomatických vztahů. Z 
členění práce je patrná snaha o vyjmenování teoretických znalostí vztahujících se k danné problematice, která často 
přesahuje vědomosti fyzioterapeuta. Následně studentka v diskusi provádí analýzu popisovaných jevů v současné 

práce neobsahuje seznam grafů, obrázků, grafů , tabulek, zkratek, práce oobsahuje nedoporučené logo 

parametrem výběru literatury byla ekonomická dostupnost 
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7. Navržený klasifikační stupeň
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přesahuje vědomosti fyzioterapeuta. Následně studentka v diskusi provádí analýzu popisovaných jevů v současné 
literatuře. V práci nejsou jasně postulovány hypotézy a na ně navazující otázky, a možná i proto vlatsní sledovaná 
kritéria nejsou zřejmá. Práce je tak chaotická s nejasným a povrchním závěrem. Vlastní práce s literaturou je na dobré 
úrovni, nicméně tvrzení, že výběr byl prováděn podle možností ekonomické dostupnosti již hraničí s možností získat 
nedostatečné a zavádějící informace. Práci doporučuji práci k obhajobě. Co je míněno "zpevněním krčního úseku páteře 
u člověk čelícího stresorům? Jak hrudní dýchání vede k přetěžování krční páteře?
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