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Předložená  diplomová práce  na téma „Whiplash syndrom – zhodnocení  
efektu terapie skrze různé fyzioterapeutické přístupy“  je zpracovaná  
na 117 stranách textu, za použití 99 literárních zdrojů a je doplněna dvěma  
přílohami. 
 
Autorka si klade za cíl vyhodnotit nejvíce efektivní přístup z pohledu 
fyzioterapie u tzv. whiplash syndromu. Tématika, kterou si zvolila, představuje 
v současné době velmi aktuální problém, jelikož osob, které utrpěly či již delší 
dobu trpí uvedeným syndromem je velké množství a jejich terapie – v řadě 
případů je velmi problematická. Fyzioterapie zde může být velmi nápomocná, 
ale volba nejefektivnějších postupů je stále ještě diskutovaná. 
 
Autorka k tomu, aby dospěla ke zodpovězení si výzkumných otázek, provedla 
velmi kvalitní rešerši, jež je zpracovaná plně vyhovujícím způsobem. 
 
Diplomová práce je členěna do šesti základních kapitol, členění je vyhovující 
požadavkům, které jsou kladeny na diplomovou práci. 
 
Teoretická východiska diplomové práce, která představují kapitolu č. 2 jsou 
zpracovaná na ca 48 stranách a jak volba témat tak hloubka jejich rozpracování 
je plně vyhovující tématu a cílům předložené práce. 
 
Metodologie práce je zpracovaná rovněž dobře, výzkumné otázky jsou 
vymezeny vhodně, postupy řešení včetně následného zpracování výsledků jsou 
plně vyhovující vzhledem k charakteru práce. 
 
Autorka dospěla k zajímavým výsledkům, které mají dopad rovněž do praxe.  
 
K formální stránce práce: práce je sepsaná dobrým jazykem, přehledně, bez 
překlepů a chyb. 



 
K přístupu diplomantky, rovněž ke konzultacím po dobu realizace práce nemám 
připomínek. Studentka předloženou prací prokázala schopnost aplikovat 
naučené postupy během studia do praxe, prokázala vynikající schopnost 
pracovat s literaturou a předložit skutečně vysoce kvalitní práci. 
 
 
Závěr: 
Předložená diplomová práce plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové 
práce kladeny. Doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci 
Bc. Diany Kadeřábkové k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně.  
 
Dotaz pro obhajobu: 
Ve své práci velmi často hovoříte o aktivním přístupu k terapii. Objasněte či 
pohovořte o konkrétních přístupech, které pod tzv. aktivní přístupy můžeme u 
pacientů s whiplash postižením v terapii použít. 
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