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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:
* Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska
Teoretická část práce je stručná a výstižná, zahrnuje vše podstatné. Chybí mi pouze podrobnější zpracování 
možností kinezioterapie u syndromu karpálního tunelu, které je zmíněno jen okrajově.
V empirické části práce je velmi pěkně zpracováno hygienické šetření a seznámení s jednotlivými zkoumanými 
profesemi ve sklárně. Výsledky jsou interpretovány uceleně a přehledně. Vše je doplněno názornými vlastními 
fotografiemi a grafy, které hodnotím velmi kladně.  Součástí empirické části je i popis kompenzačních možností 
a edukační materiál  pro zaměstnance. Pro praktické využití je tato část pěkně vytvořená, bohužel již nejsou 
fyzioterapeutické možnosti dále rozvinuty a zůstávají na úrovni informace pro laickou veřejnost.
V diskuzi autorka poměrně zdařile konfrontuje své názory a zjištěné výsledky s provedenými studiemi na dané 
téma.  Dalo by se polemizovat o správnosti interpretace některých  výsledků (z důvodu nesourodosti souboru a 
odhlédnutí od dalších možných faktorů ovlivňujících vznik onemocnění), vzhledem k možnostem  však myslím, 
že autorka vytěžila z provedeného výzkumu maximum.
Drobné výhrady mám k formální úpravě práce, která ne vždy odpovídá zadané předloze (způsob číslování  a 
členění kapitol, způsob uvedení citací v textu).
Celkově  je práce originální výběrem tématu a na velmi dobré úrovni zpracováním.  Místy je na pomezí oboru a
více než možnou fyzioterapeutickou intervencí se zabývá etiologií obtíží syndromu karpálního tunelu se vztahem 
k rizikovým faktorům.
Práci hodnotím výborně.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:

1. Na základě čeho jste formulovala uvedené hypotézy (konkrétně mám na mysli, podle čeho jste volila 
hodnotu procent rizika objevení syndromu karpálního tunelu)?

2. Je možné považovat výsledky z podkapitoly 7.2 a 7.3 (podkapitoly informující o výsledcích 
průměrného počtu odpracovaných let do vzniku syndromu karpálního tunelu) za validní? Uvažovala 



jste třeba i nad možností podílu kombinace faktorů jednostranné zátěže a nadměrné vibrace u provozů, 
které uvádíte jako nejvíce rizikové-brusírna a formárna?

3. Jak hodnotíte možnosti fyzioterapeutické intervence u syndromu karpálního tunelu? Vnímala jste ve své 
praxi její efekt a může podle Vás uvedené cvičení ovlivnit průběh onemocnění u již rozvinutých 
příznaků syndromu?
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