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Předložená diplomová práce na téma „Pooperační rehabilitace úrazů
menisků kolenních kloubů (porovnání po operační rehabilitace v Albánii a
USA) “ je zpracována na 77 stranách textu, za použití více jak 57 literárních a
jiných zdrojů. Práce je zpracována v jazyce anglickém, doplněna českým
abstraktem.
V práci, která představuje přepracovanou původní, neobhájenou práci, si autorka
klade za cíl zhodnotit průběh rehabilitace po operaci menisků v kolenním
kloubu v Albánii a porovnat tento s doporučenými postupy v USA. Dalším
cílem je zjistit, jak lze zlepšit rehabilitaci po operaci menisků v Albánii.
Práce je členěna do deseti kapitol, což je vyhovující pro charakter předložené
práce.
Zvolené téma práce, především proto, že diplomantka žije v Albánii, je velmi
aktuální a jeho řešení přínosné.
Vymezení cílů práce, jakož výzkumných otázek je možné akceptovat, shodně
jako celou kapitolu metodiky, i když některé pasáže jsou popsány příliš stručně
a velmi neobratně.
K práci mám tyto připomínky a dotazy:
- ne všechny použité zdroje nejsou zcela správně citovány (chybějíci ISBN,
místo vydání, apod.),
- kapitola výsledky je sice zařazena, není však zcela zpracována vzhledem ke
kritériím, která byla stanovena v metodologii,
- některé tabulky a grafy nemají vhodný resp. jasný popis, legendu, což ztěžuje
orientaci v předložených údajích,
- z textu je zřejmé, že autorka zaměňuje pojmy rehabilitace a fyzioterapie; práce
by měla být věnována rehabilitaci tak jak říká název, vesměs však jsou zahrnuty
postupy fyzioterapeutické,

- postrádám závěr vztahující se k dílčímu cíli, a to je „jak lze zlepšit rehabilitaci
po operaci menisků v Albánii“.
Dotaz pro obhajobu:
Pohovořte o doporučeních z pohledu fyzioterapeuta, kterými by bylo možné (či
je možní) přispět ke zlepšení fyzioterapie a/nebo rehabilitace v Albánii.
Závěr:
Předložená diplomová práce splňuje základní kritéria, které jsou na diplomové
práce kladeny. Doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci,
kterou vypracovala Bc. Fregen Dedja k obhajobě a navrhuji hodnocení dle
průběhu obhajoby s tím, že mé doporučení je mezi stupni velmi dobře - dobře.
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