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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…

V současnosti je mnoho vyšetřovacích testů pro pacienty s roztroušenou sklerózou dostupných
pouze v anglickém jazyce, což omezuje jejich praktické používání. Metodologicky správný
překlad testů do českého jazyka byl použit v rámci evropské srovnávací studie a je využitelný
v klinické praxi. Téma práce je velmi aktuální.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…

V teoretické části autorka popisuje problematiku roztroušené sklerózy a její dopad na hybnost.
Dokumentuje, proč je důležité testovat mobilitu a chůzi u těchto pacientů. Nabízí přehled
dostupných vyšetřovacích testů. Diplomantka pracovala samostatně, pravidelně docházela na
konzultace. Vychází jak z domácích, tak zahraničních pramenů. U testů RMI, PSmob,5STS,TIS-mod NV bohužel chybí citace. Autorka uvádí 41 citací z odborné literatury,
z toho 26 cizojazyčných. Citovaná literatura bohužel nemá jednotnou citační normu.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…

Cílem práce bylo připravit českou verzi 5 testů pro hodnocení chůze a mobility pacientů
s roztroušenou sklerózou. Cíle jsou stanoveny srozumitelně a v práci byly naplněny –
přeložené testy byly použity v probíhajícím výzkumu a najdou uplatnění v praxi.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…

Práce má přehlednou a jasnou strukturu. Překlepy a jiné chyby jsou ojedinělé. Ke zpracování
práce nemám námitek.
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