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19,13,6,-

průměrná

nadprůměrná

Cílem této studie bylo vyhodnotit interrater reliabilitu vyšetřovacího setu klinických

funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózu mozkomíšní.

72

122(71)

Literární rešerše byla zpracována v dostatečném rozsahu pro vypracování předložené diplomové práce 

a byla  tak adekvátním podkladem pro vypracování kapitoly "Výsledky a Diskuze" 

Výzkum - studie 10 pacientů s onemocněním roztroušená skleróza pomocí 

vyšetřovacích testů hodnocených dvěma fyzioterapeutkami.

stupeň hodnocení

● odpovídající zvolené problematice v oboru fyzioterapie

4. Využitelnost výsledků práce v praxi fyzioterapeuta:

Předložená diplomová práce má 72 stran textu. Po formální stránce je práce velmi kvalitní, je psána dobrou češtinou a celkově se dobře čte.V publikaci se 

vyskytují minimálně překlepy např. str. 66 roztroušení skleróza.  Citace odpovídají platným normám a principům. 

Práce je logicky členěna do následujících kapitol: úvod, teoretická východiska,vlastnosti testů( vhodně použité vzhledem k dg.  roztroušená skleróza). 

Předložené  testy jsou  přehledné a z pohledu fyzioterapeuta plně dostačující. Další kapitoly jsou: cíle,metody, výsledky, diskuze a závěr.                                         

Přínos této práce spatřuji,  tak jako autorka,  zejména v oblasti praktického využití. Diplomová práce může být podkladem či inspirací pro další studie v oblasti 

neurologie. Cíl práce byl splněn v plném znění. Otázky k obhajobě: Na straně 66 správně  uvádíte, že roztroušená  skleróza mozkomíšní je nemocí tisíce tváří, 

kde použít testy, které ohodnotí dopad onemocnění na pacienta, je velmi obtížné a tedy tvrzení o validitě, popř. reliabilitě testů, které byly využity pouze 

jednou na 10 probandech je velmi odvážné. Proč jste testování neopakovala s časovým odstupem u jednotlivých probandů.  

velmi dobře

podpis

● Práce je přehledná.

Ke stylistické a formální úrovni práce oponent nemá výrazné výhrady.




