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1. Téma a cíl 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
   Definování 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. Spolupráce studenta s vedoucím
    práce

výborné velmi dobré dobré nevyhovující

   Využití konzultací X
   Akceptování rad a připomínek X
   Samostatnost při zpracování práce 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 stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě*
   Doporučení k obhajobě X

Komentář a připomínky k textu::
Celkově klasifikuji práci jako velmi dobrou. Autorka zvolila aktuální téma, které velmi dobře zpracovala. Práce 
je sice stručnější, ale jednotlivé kapitoly v teoretické části se opravdu věnují danému tématu a čtenář se v textu 
neztrácí. Bohužel autorka neměla dostatek času lépe popsat jednotlivé koncepty v podkapitole „Vybrané 
fyzioterapeutické metodiky“, což snižuje kvalitu práce. To platí především pro metodu Ludmily Mojžíšové, kde 
postrádám konkrétní popis terapie. Dále mi chybí zdůvodnění, proč jsou v textu uvedeny další koncepty.

V empirické části autorka výborně zpracovala dvě kazuistiky. Především oceňuji popis jednotlivých návštěv, kdy
mimo zhodnocení aktuálního stavu nechybí ani psychosomatický pohled na danou problematiku. 

V diskusi se autorka pokusila konfrontovat názory různých autorů. Bohužel tato část není dotažená, postrádám 
odstavec, kde by byla konfrontována metodika Ludmily Mojžíšové s jinými fyzioterapeutickými přístupy. Dále 
by bylo vhodné se věnovat nejen nutnosti zavedení psychosomatické medicíny do gynekologie, ale víc 
konkretizovat jednotlivé postupy a jejich vhodnost u dané problematiky.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:

1) Proč se v současné době u funkční ženské sterility užívají i jiné fyzioterapeutické postupy?
2) Jaké konkrétní přístupy z psychosomatiky by byly využitelné v oblasti léčbě funkční ženské sterility?
3) Existuje podle vás úzký vztah mezi psychosomatikou a fyzioterapií?

Datum:

Podpis vedoucího práce:


