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Cíl práce:
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 ukáží rozdílný přístup
k fyzioterapii u nemocných RS. Data budou dále použita pro přípravu srovnávací mezinárodní studie, která bude
porovnávat efektivitu jednotlivých fyzioterapeutických postupů.
1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy
2. Náročnost tématu na:
* teoretické znalosti

65
75 (55 cizojazyčných)
0 tabulek, 55 grafů, 4 přílohy
nadprůměrné

průměrné
x

* vstupní údaje a jejich zpracování

x

* použité metody

x

3. Kritéria hodnocení práce:
stupeň splnění cíle práce

výborně

podprůměrné

stupeň hodnocení
velmi dobře
vyhovující

nevyhovující
x

Vzhledem k opět nedostatečně rozpracované metodice považuji cíl práce za nesplněný.
hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu

x

logická stavba práce

x

Teoretická část práce, která je prostým výčtem metod pro vyšetření a terapii, je obsahem nedostačující a v důsledku
toho pak postrádá celkovou logickou provávaznost s metodikou, výsledky a diskuzí.
práce s literaturou včetně citací

x

Citace v seznamu literatury neodpovídá požadované normě. Navíc je použito více různých způsobů citací. Seznam
literatury je celkově nepřehledný. Rozsah i obsah diskuze je zcela nedostačující. Chybí konfrontace výsledků s již
publikovanými vědeckými pracemi.
adekvátnost použitých metod

x

Metodika práce je rozsahem i obsahem opět zcela nedostačující. Zcela chybí popis konstrukce dotazníku a popis
zpracování získaných dat neodpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci.
úprava práce (text, grafy, tabulky)

x

Seznam použitých zkratek je uveden v úvodu práce. Na grafy č. 1 - 10 (mimo č. 3 a 4) chybí odkazy v textu. V celé práci
je pouze jeden odkaz na popisovaný dotazník, který je v příloze, a to na str. 71 ze 75 stran textu!
stylistická úroveň

4. Využitelnost výsledků práce v praxi:

x

nadprůměrná

průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Oceňuji schopnost studentky zorganizovat práci takového rozsahu na mezinárodní úrovni. Avšak opět musím
konstatovat, že práce je po stránce metodické nevyhovující, a to i přesto, že tytéž nedostatky jí byly vytknuty při první
neúspěšné obhajobě. Zajímalo by mě tedy, zda byla problematika konstrukce dotazníku konzultována s odborníkem
na dané téma? Sama studentka totiž na str. 74 uvádí, že sestavení dotazníku není jednoduchá věc...Největším úskalím
dotazníků bývá právě správné kladení a sestavení otázek tak, aby opravdu "měřily" to, na co se ptáme a co nás zajímá.
S tím také souvisí správné porozumění zadaným otázkám, zejména pak v případě použití cizího jazyka.
Např. v grafu č. 53 uvádíte porozumění metodikám v České republice. Bylo ale předem vysvětleno co znamenají
jednotlivá zaměření (na konkrétní cíl, facilitaci a svalovou re-edukaci), tedy co si pod těmito jednotlivými zaměřeními
autoři dotazníku představují?
Můžete prosím vysvětlit popis svislé osy grafu č. 20 (týká se i dalších grafů se stejným popisem dané osy), tedy jakým
způsobem byla hodnocena znalost testů při použití škály 0-2?
Dále jsou mezi respondenty zařazeni lékaři i fyzioterapeuti, ačkoliv to bylo již vytknuto, a studentka navíc sama
v diskuzi na str. 71 uvádí, že by lékaři měli být z analýz vynecháni.
Na základě jakých dat soudíte, že testy pro vyšetření funkce močového měchýře, střev a sexuálních funkcí (str. 53) ,
stejně jako testy pro domácí život, sport, cvičení a zaměstnání a testy pro zdraví (str. 58) jsou všeobecně málo známé
a tudíž nevyužívané?
Navrhuji klasifikační stupeň dle obhajoby pouze pod podmínkou doplnění teoretické části a metodiky dle připomínek
a opravě seznamu literatury dle citační normy.
6. Doporučení práce k obhajobě:
7. Navržený klasifikační stupeň
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