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Cíl práce:
Testování posturální stabilizace ve vztahu ke změně hmotnosti prsou. Zachytit úroveň posturální stabilizace před a po
operaci a vyhodnotit změny mezi těmito stavy.
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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Předložená diplomová práce má 75 stran textu včetně použité literatury. Po formální stránce je práce velmi kvalitní ,
citace odpovídají platným normám a principům. Práce je po obsahové stránce zpracována přehledně, velmi dobrá
jazyková úroveň. Obrázky a tabulky jsou přehledné a dobře řazené.
Práce je logicky členěna do následujících kapitol: Úvod, Posturální stabilizace, gigantomastie, redukční
mammaplastika,cíle práce, hypotézy. metodika práce, výsledky, zhodnocení výsledků, diskuse a závěr. Literární
rešerše byla zpracována v dostatečném rozsahu pro zpracování kvaziexperimentu a byla tak adekvátním podkladem
pro vlastní experiment. Přínos této práce spatřuji zejména v oblasti praktického využití.
Připomínky: Nesprávné číslování kapitol. Po kapitole 5.4 následuje kapitola 7. Dále po kapitole 7.6.1 následuje
kapitola 7.5.2. Vzhledem k odkazům studentky na jednotlivé kapitoly, činí toto číslování práci nepřehlednou.
Doporučila bych pro přehlednost očíslovat literární zdroje. Otázky k obhajobě : V kapitole 7.2 Výzkumný soubor -

Předložená diplomová práce má 75 stran textu včetně použité literatury. Po formální stránce je práce velmi kvalitní ,
citace odpovídají platným normám a principům. Práce je po obsahové stránce zpracována přehledně, velmi dobrá
jazyková úroveň. Obrázky a tabulky jsou přehledné a dobře řazené.
Práce je logicky členěna do následujících kapitol: Úvod, Posturální stabilizace, gigantomastie, redukční
mammaplastika,cíle práce, hypotézy. metodika práce, výsledky, zhodnocení výsledků, diskuse a závěr. Literární
rešerše byla zpracována v dostatečném rozsahu pro zpracování kvaziexperimentu a byla tak adekvátním podkladem
pro vlastní experiment. Přínos této práce spatřuji zejména v oblasti praktického využití.
Připomínky: Nesprávné číslování kapitol. Po kapitole 5.4 následuje kapitola 7. Dále po kapitole 7.6.1 následuje
kapitola 7.5.2. Vzhledem k odkazům studentky na jednotlivé kapitoly, činí toto číslování práci nepřehlednou.
Doporučila bych pro přehlednost očíslovat literární zdroje. Otázky k obhajobě : V kapitole 7.2 Výzkumný soubor popisujete soubor 12 žen u kterých uvádíte věk,výšku a váhu. Doplňte, zda u Vašeho testování stavu posturální
stability jsou významné faktory jako např. insuficience stabilizačního systému páteře. Vyšetřovala jste tento systém u
Vašich probandek. Pokud ano, doplňte, jak jste při vyšetření postupovala. Dále by bylo vhodné doplnit konkrétní
indikace k redukční mammaplastice u Vašich probandek Zda mezi jejich klinické obtíže patřila bolest, pokud ano,
jakého byla charakteru a v jaké lokalitě.
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