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Cílem této práce je posoudit vliv whiplash injury na posturální stabilitu u osob s tímto poraněním a následně 

porovnat tyto výsledky se skupinou zdravých osob. 
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Hodnocení posturální stability u osob po whiplash injury

21 tabulek,  9 obrázků,  5 grafů, 5 příloh

kladně hodnotím precizní zpracování teoretické části; celkově zajímavé a aktuální téma

odpovídá požadavkům kladeným na DP

kladně hodnotím velmi vysoký počet zahraničních zdrojů; citační norma je správně uvedena v textu i seznamu

literatury

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

1) Byl v rámci testování nějak zohledněn způsob terapie vedené s pacienty po zranění? V diskusi práce pouze 

uvádíte, že probandi docházeli na ambulantní rehabilitaci.

2) Můžete navrhnout nějaká konkrétní doporučení pro fyzioterapeuty i lékaře na základě výsledků Vaší práce?

výborně - dle obhajoby

PhDr. Lenka Satrapová, Ph.D.

velmi přehledné zpracování výsledkové části; nestandartní číslování kapitol

expermentální skupina i kontrolní skupina čítá pouze 8 probandů, z tohoto důvodu mi nepřijde rozsáhlé statistické 

zpracování zcela relevantní 

práce je psána čtivě bez zásadních gramatických chyb (ojedinelé překlepy - Dungel; injuy)




