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Předložená  diplomová práce na téma „Hodnocení posturální stability u 
neslyšících dospělých osob“ je zpracovaná na 122 stranách textu, za použití 132
citovaných zdrojů a je doplněna pěti přílohami a dále seznamy tabulek a grafů.

Autorka si zvolila velmi zajímavé, aktuální téma s hlavním cílem porovnat 
posturální stabilitu neslyšících a slyšících dospělých osob. Za tímto účelem 
provedla velmi náročný a zdařilý experiment, do kterého zařadila 102 osob a 
dospěla tak ke kvalitním výsledkům.

Diplomová práce je systematicky členěna do sedmi základních kapitol, což je 
plně v souladu s požadavky, které jsou kladeny na diplomové práce.

V teoretických východiscích diplomové práce autorka zpracovává témata od 
anatomických podkladů sluchového ústrojí, přes jeho patologické stavy až ke 
korekci či terapii sluchových vad. Věnuje se rovněž vyšetření rovnovážného
ústrojí, posturografii a posturální stabilitě. Teoretické podklady jsou zpracovány 
na velmi vysoké úrovni. Studentka zařadila velmi vhodně témata do této části 
tak, aby byly odpovídající celému tématu resp. cílům práce. Vysoce je nutné 
ocenit i počet zdrojů, které byly použity v této části. Za enormně kvalitně 
zpracovanou a vhodně zařazenou je nutné považovat kapitolu 2.17 – nazvanou 
literární rešerše. Tato kapitola je zpracovaná do takové hloubky, že by se mohla 
stát základem samostatné, další práce.

Cíle, úkoly práce, řešené otázky a hypotézy jsou vymezeny v kapitole třetí. 
Formulace všech částí této kapitoly jsou jasné, vymezení naprosto správné.

Kapitola čtvrtá je věnována metodologii práce. Od popisu výzkumného souboru, 
přes použité metody, organizaci výzkumu, popis průběhu řešení až po popis 
statistické analýzy není možné cokoliv uvedeným částem vytknout. Vše je 
popsáno jasně, systematicky, metody plně odpovídající cílům v práci 
položeným.



Výsledky jsou prezentovány v kapitole páté. Tato kapitola je shodně jako celá 
práce, zpracovaná velmi pečlivě, dokumentace v podobě přehledných tabulek a 
grafů text velmi dobře doplňuje. Výsledky, které byly získány jsou velmi cenné 
a za jejím získáním stojí velmi náročná práce ze strany studentky, která své 
skutečně cenné výsledky prezentuje velmi skromně.

Kapitola diskuse je kapitolou sepsanou v takové podobě, jak by tomu v případě 
diplomových prací vždy mělo být. Jak rozsah, tak obsah (diskuse k hypotézám, 
k otázkám, konfrontace s jinými studiemi, apod.) jsou zpracovány vysoce 
kvalitním způsobem a dokladují, že studentka si osvojila ne jen experimentální 
práci, ale i prezentaci a diskusi svých výsledků experimentem získaných.

Formální stránce práce nelze nic vytknout, jakož i přístupu diplomantky, který 
byl nad míru pečlivý a samostatný. Studentka pracovala po dobu dvou let 
realizace práce velmi systematicky, pravidelně konzultovala všechny kroky své 
diplomové práce a byla rovněž kritická tak, jak by tomu ve vědecké práci mělo 
být.
Celá práce je zpracována na tak vysoké úrovni, že nejen že přináší velké 
množství nových poznatků a souvislostí, které obohatí oblast medicíny, ale že 
vysoce převyšuje požadavky diplomových prací a může se tak stát dobrým 
základem práce disertační.

K práci nemám žádných připomínek a krom níže uvedeného závěru doporučuji 
nejdůležitější závěry práce publikovat v odborném periodiku.

Dotaz pro obhajobu:
Vzhledem ke zkušenostem s provedeným experimentem uveďte, které kroky 
byste doporučila změnit, pokud byte v práci na daném tématu dále pokračovala 
nebo pokud byste experiment prováděla znovu.

Závěr:
Předložená diplomová práce vysoce převyšuje požadavky, které jsou na 
diplomové práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout 
diplomovou práci Bc. Ivany Palasové k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm 
výborně.

v Praze 23.4. 2016

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
     katedra fyzioterapie UK FTVS
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