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Předložená diplomová práce se zabývá tématem z oblasti psychosomatických vztahů s cílem vyvodit 

závěry především pro oblast fyzioterapie. Zpracování práce vyžadovalo znalosti nejen z tohoto oboru, 

ale i z oblasti klinické psychologie a psychoterapie, které autorka prokázala. DP je teoretického 

charakteru. Autorka prokázala schopnost pracovat s cizojazyčnými zdroji stejně jako schopnost jejich 

analýzy a vyvození závěrů pro fyzioterapeutickou praxi. Nedostatkem práce je oblast odborné 

terminologie, která je ne vždy optimálně volena, stejně jako na některých místech práce nejsou zvolené 

formulace z odborného hlediska úplně přesné, obzvláště v oblasti psychologie a psychosomatiky (nedá 

se ovšem říci, že chybné, příčinou těchto nepřesností je pravděpodobně fakt, že tyto obory nebyly 

primárním zaměřením studia autorky). S tím souvisí i to, že citované zdroje z oblasti psychologie a 

psychosomatiky jsou často odborně poněkud "nesourodé", často nejsou citovany stěžejní práce z 

daných oblastí. Kapitoly Diskuze a Závěr jsou poměrně stručné. Autorka práci sepsala relativně 

samostatně, ovšem z časového hlediska nebyla její aktivita ideálně rozložena. Z uvedených důvodů 

práci hodnotím "velmi dobře".
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Prostudování dostupné literatury týkající se vztahů úzkosti a bolestí v krční a orofaciální oblasti a 

zjištění mechanismu a příčiny vzniku těchto bolestí. Dále navržení vhodných přístupů fyzioterapie pro 

úzkostné pacienty s bolestmi krční a orofaciální oblasti. 

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

fyzioterapii
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