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Předložená  diplomová práce  na téma „Hodnocení muskuloskeletálních
poruch u klavíristů“ je zpracována na 85stranách textu, za použití 80 literárních
zdrojů a je doplněna jednou přílohou, obsahující dotazník, jež byl autorkou 
sestaven a použit v rámci šetření

Cílem předložené práce je zhodnotit výskyt muskuloskeletálních poruch u 
klavíristů v České republice. Jedná se o velmi aktuální tématiku, jejíž řešení e 
velmi záslužné.

Autorka člení práci do devíti základních kapitol, což je v souladu s požadavky, 
které jsou kladeny na diplomovou práci.

V teoretických východiscích diplomové práce autorka hovoří o 
muskuloskeletálních obtížích z nejrůznějších aspektů – od výskytu, přes příčiny 
až po možné terapeutické intervence. Uvedené téma je velice široké a proto je 
zapotřebí ocenit systematičnost studentky, jak se vypořádala s jejím 
zpracováním. Studentce se podařilo za pomoci dostupných zdrojů tématiku 
zpracovat tak, že se stala vhodným podkladem pro vlastní šetření, které v praxi 
realizovala. V neposlední řadě uplatnila literární zdroje, které patří v současné 
době k nosným v této, jak již uvedeno výše, nelehké tématice.

V kapitolách 3 – 5 jsou vymezeny cíle, výzkumné otázky, hypotézy a je 
prezentovaná metodologie výzkumu. Veškeré pasáže jsou zpracovány 
srozumitelně a s vymezením cílů, jak hypotéz tak navrženými postupy lze 
souhlasit. Za účelem šetření studentka navrhla jednoduchý dotazník, 
zrealizovala šetření v praxi a výsledky zpracovala.
V kapitole výsledky prezentuje výsledky jednak popisem a dokumentuje tyto 
dobře názornými grafy.
Za kapitolou výsledky následuje jedenáctistranová diskuse, kde se autorka 
zamýšlí nad různými aspekty ke kterým šetřením dospěla a dále získané 
výsledky konfrontuje s různými autory, jež se zabývají obdobnou tématikou.



Výsledky, ke kterým autorka dospěla jsou velmi přínosné pro praxi a mohou být 
podkladem pro další šetření v dané tématice. Škoda jen, že se nepodařilo do 
šetření zahrnout širší vzorek klavíristů. Ale i tak jak uvedeno výše, získané 
informace jsou velmi cenné, a to jak pro prevenci tak práci s uvedenou populací.

Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni, k přístupu diplomantky a ke 
konzultacím po dobu realizace práce nemám připomínek.

Závěr:
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 a navrhuji hodnocení stupněm výborně.

Dotaz pro obhajobu:
V závěrech Vaší práce upozorňujete na nutnost zlepšení prevence zkoumaných 
poruch. Rovněž tak jste dospěla k tomu, že jedním z důležitých rizikových 
faktorů je nízký věk dětí, když zahajují hru na klavír. Pohovořte o možných 
strategiích v rámci prevence, nad kterou jste se v práci zamýšlela, uveďte i Vaše 
zkušenosti (ať pozitivní či negativní) z praxe.

v Praze 25.4. 2017

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