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Předložená  diplomová práce  na téma „Možnosti měření spasticity dolních  
končetin u pacientů s DMO“  je zpracovaná na 110 stranách textu, za použití  
102 citovaných zdrojů a je doplněna pěti přílohami. 
 
Studentka si položila za cíl zjistit vztah mezi klinickým vyšetřením elasticity a  
hodnocením pomocí povrchové elektromyografie. Za tímto účelem provedla  
šetření – pilotní výzkum, do kterého bylo zařazeno 6 pacientů s DMO. 
 
Práce je členěna do sedmi kapitol, uvedené členění je zcela akceptovatelné pro  
diplomové práce. 
 
Teoretická východiska práce jsou velmi rozsáhlá a jsou zpracována na téměř  
50ti stranách. Autorka zbytečně zachází do velkých detailů, což je vzhledem  
k předložené práci zbytečné. Na druhé straně však prokazuje velmi dobrou  
schopnost práce s literaturou, zařadila velké množství pramenů, cizojazyčných. 
 
Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy, jakož i metodika práce jsou 
zpracované srozumitelným a akceptovatelným způsobem. Snad jenom u výběru 
probandů mohlo být blíže uvedeno jak (i když byla daná kritéria výběru) byli 
probandi vybráni. Dále by bylo vhodné zdůvodnit, či alespoň uvést, proč (s. 73) 
byl pro hodnocení vybrán vždy prostřední pokus.  
 
Výsledky jsou zpracovány vyhovujícím způsobem, rovněž tak i použití postupů 
k testování hypotéz.  
 
Kapitola diskuse je zdařilou kapitolou, je potěšitelné že studentka si uvědomuje  
limity studie. 
 
 



Formální stránka je vyhovující, text je dobře čtivý, překlepů a chyb nepatrné 
množství. 
 
Předloženou prací studentka prokázala, že je schopna velmi dobré práce  
s literárními zdroji, že je rovněž schopna zorganizovat a provést nelehký  
experiment. Výsledky, ke kterým dospěla jsou cenné a budou jistě základem pro  
další šetření v dané oblasti. 
  
K práci uvádím – pro obhajobu – tyto další dotazy: 

1. Uveďte stručně jaké změny byste provedla v organizaci experimentu 
kdybyste jej organizovala znovu. 

2. Uveďte konkrétně jaký závěr či doporučení pro praxi přinesl Váš 
experiment. V práci je často hovořeno o tom, že práce měla rozšířit 
povědomí o… 

 
Závěr: 
Předložená práce vyhovuje požadavkům, které jsou kladeny na diplomové 
práce. Doporučuji  proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci Bc. 
Dominiky Vavřinové k obhajobě a navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby 
s tím, že mé hodnocení je mezi stupněm výborně – velmi dobře. 
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