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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.

1. Téma a cíle práce  Výstižné odpovídající 
  

částečně 
odpovídající 

cíl a záměr 
nevýstižný

   Zvolené téma práce x
   Cíle práce jako celku x

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující
   Aktuálnost zvoleného tématu x

3. Zpracování teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Zřetelné definování problematiky x

Solidní přehled dosavadních 
poznatků

x

   Výběr relevantních názorů pro 
  daný problém

x

Logická výstavba práce (pořadí 
kapitol)

x

3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Vymezení výzkumného problému x
   Definování cílů výzkumu x
   Popis zkoumaného souboru x
   Popis použitých metod x
   Adekvátnost použitých metod x
   Způsob prezentování výsledků x

Diskuse: kvalita interpretování
získaných výsledků  

x

4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Výběr použité literatury x
   Využití literatury v textu práce x
   Správnost citací v textu x



5. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Splnění cíle práce x
   Způsob shrnutí x
   Validita závěrů x
   Přínos práce x

6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující
   Kvalita a vhodnost příloh x

7. Vztah práce k oborové 
problematice fyzioterapie

výborné velmi dobré dobré nevyhovující

   Rozvíjí základní zaměření oboru x
   Rozvíjí specializační zaměření 
   oboru

x

8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující
x

9. Pravopisné chyby či překlepy      nejsou naprosto 
ojediněle

častější velmi časté

x

10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla*
   Celkové hodnocení práce x

11. Celkové stanoviska oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě*
   Doporučení k obhajobě x

Komentář a připomínky k textu:
Jedná se o zajímavé téma, kterým se u Parkinsonovy nemoci zabývalo jen několik autorů a to převážně 
zahraničního charakteru. U řady neurologických onemocnění je aerobní trénink a tím i zvyšování tělesné kondice 
v rámci fyzioterapeutické intervence stále často podceňována. Při fyzioterapeutických vstupech často máme 
tendenci podhodnocovat pacienty a zvyšování tělesné kondice naprosto opomíjet. Přínos této práce je 
jednoznačný a myslím si, že svoji kvalitou přesahuje rámec bakalářské.
*Mám připomínku jen k formální stránce. 
1)U prvního odstavce dané kapitoly/podkapitoly vždy chybí odrážka. 
2)Při popisu jednotlivých grafů se vysvětlení daných zkratek uvádí pod grafem (např. Tabulka č. 4, kde 
popisujete svalovou sílu a používáte zkratky typu DKK, fl, ex).

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
Během aerobně rezistentního tréninku používala jste pro podporu udržení tempa hudební kulisu? Vyskytli se u 
některých pacientů během, popř. časně po tréninku autonomní dysfunkce, hlavně ortostatické hypotenze?
Myslíte si, že skupinové cvičení u PN mají spíše pozitivní charakter z důvodů motivace a vzájemné podpory 
nebo spíše negativní charakter, kdy se pacienti mají tendenci přeceňovat a srovnávat s ostatními?
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