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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.
1. Téma a cíl práce
Zvolené téma práce
Cíle práce jako celku

výstižné

odpovídající

částečně
odpovídající

cíl a záměr
nevýstižný

X
X

2. Aktuálnost tématu
Aktuálnost zvoleného tématu

vysoká
X

střední

nízká

nevyhovující

3. Zpracování teoretické části
Zřetelné definování problematiky
Solidní přehled dosavadních
poznatků
Výběr relevantních názorů pro
daný problém
Logická výstavba práce (pořadí
kapitol)

výborné

velmi dobré
X
X

dobré

nevyhovující

3. Zpracování empirické části
Definování výzkumného problému
Definování cílů výzkumu
Popis zkoumaného souboru
Popis použitých metod
Adekvátnost použitých metod
Způsob prezentování výsledků
Diskuse: kvalita interpretování
získaných výsledků

výborné
X
X

velmi dobré

dobré

nevyhovující

4. Literatura a práce s literaturou
Výběr použité literatury
Využití literatury v textu práce
Správnost citací v textu

výborné

dobré

nevyhovující

X
X

X
X
X
X
X

velmi dobré
X

X
X

5. Závěry práce
Splnění cíle práce
Způsob shrnutí
Validita závěrů
Přínos práce

výborné
X

6. Přílohy
Kvalita a vhodnost příloh

výborná

7. Spolupráce studenta s vedoucím
práce
Využití konzultací
Akceptování rad a připomínek
Samostatnost při zpracování práce

výborné

velmi dobré

dobré

nevyhovující

velmi dobrá
X

dobrá

nevyhovující

velmi dobré

dobré

nevyhovující

X
X
X

X
X
X

8. Stylistická úroveň textu

výborná

velmi dobrá
X

dobrá

nevyhovující

9. Pravopisné chyby či překlepy

nejsou

naprosto
ojediněle
X

častější

velmi časté

velmi dobře

dobře

10. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce

výborně
X

11. Celkové stanovisko vedoucího k práci
Doporučení k obhajobě

doporučuji k obhajobě
X

neprospěla*

nedoporučuji k obhajobě*

Komentář a připomínky k textu::
Práce se zabývá velmi aktuálním tématem. Autorka byla při zpracování velmi samostatná a plně využila
konzultací. V teoretické části je velmi podrobně popsán princip KT, v některých částech možná až moc
podrobně. V praktické části je na 15 probandech s neradikulární bolestí Lp proveden výzkum účinku
jednorázové aplikace KT. Při vyšetření bylo použito několik dotazníků na bolest, včetně interference s denními
aktivitami a anamnestický dotazník. Z nich pak autorka vytěžila velké množství informací, které by šlo dále
rozvíjet v další studii. Práce je bohatě doplněna obrázky, grafy a tabulkami, a velkým množstvím příloh.
Některé z fotografií mohly být v menším rozměru a vyšší kvalitě. Velmi dobrá je i diskuse.
V práci je minimum pravopisných a formálních chyb. Několikrát je chybně uvedena přímá citace. V některých
pasážích je stylistická úroveň textu málo odborná.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Z použitých dotazníků, který byl nejvhodnější pro tyto pacienty?
2. Vyskytla se u některého z pacientů negativní reakce na použití KT?
3. Jaké máte zkušenosti s využitím KT u pacientů s bolestmi krční páteře?
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