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Cílem této práce je zhodotit četnost muskuloskeletálních poruch vzniklých v důsledku hry na klavír u 

klavíristů v České republice.
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Mgr Irena Novotná

Připomínky

Předložená diplomová práce má 85 stran textu. Po formální stránce je práce velmi kvalitní, je psána 

dobrou češtinou a celkově se dobře čte. Citace odpovídají platným normám a principům. 

Práce je logicky členěna do následujících kapitol: "Úvod", "Teoretická východiska", která dostatečně a 

odpovídajícím způsobem sumarizuje poznatky o pojmu muskuloskeletální poruchy obecně, 

muskuloskeletální poruchy u hudebníků a dále u klavíristů. Další podkapitulou jsou i informace o terapii 

muskuloskeletálních poruch u klavíristů. Studentka zpracováním teoretických podkladů prokázala vynikající 

schopnost práce s literárními zdroji. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola zahrnuje vlastní praktickou část, kde 

diplomantka pomocí cílů, výzkumných otázek, hypotéz a metodikou výzkumu práce, nás uvádí do praktické 

části práce. Zde je uveden samotný výzkum, tedy vlastní dotazníkové šetření. Na tyto kapitoly navazuje  

kapitola 6 " Výsledky" , která je pro vlastní výzkum nezastupitelným pokladem pro kapitolu  "Diskuze", 

"Závěr"  Předložený  anonymní dotazník, který je uveden v příloze, je  přehledný a srozumitelný.

Přínos této práce spatřuji,  tak jako autorka,  zejména v oblasti praktického využití a může být podkladem 

či inspirací pro dalšího výzkum. Cíl práce byl splněn v plném znění. Diplomantka uvádí velmi zajímavé 

poznatky  v souvislost mezi muskuloskeletální poruchou  a věkem klavíristů.                                     

Otázky k obhajobě: 1. Prosím diplomantku, aby u obhajoby  diskutovala tvrzení na str. 84 ( Feldenkreisova 

metoda, metoda McKenzie, DNS) nejsou v České republice zatím rozšířeny. 2. Jak četné  máte osobní 

zkušenosti s terapií  klavíristů.                                                       

Předložená diplomová práce plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové

práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci Bc. Barbory Svobodové k 

obhajobě.
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