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Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce:
Téma práce je aktuální, v úvodu dobře charakterizované. Problém je jen nastíněn a z celkového kontextu
se dá vyčíst především v teoretické části práce. Vhodná by byla bližší charakteristika problému v závěru
teoretické části a  rozvedení výsledků práce především v diskuzi a závěrech. 
Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:
Autorka prokazuje ve velké šíři citovaných odstavců snahu charakterizovat téma a celkovou
problematiku velmi dobře, trochu se však v kvantitě citovaných odstavců ztrácí celkový kontext práce.
Metody, vhodnost, logika postupu práce:
Dobře zvolené, k danému tématu velmi vhodné, popsaný postup taky dobře vymyšlený. Podobně jako v
teoretické části trochu chybí dotažení do konce a vhodné popsání především výstupů a výsledků v
následné diskuzi v porovnání s odbornou literaturou a vlastní zkušeností – výsledky vlastního
pozorování. 
Úroveň analýzy, interpretace, diskuze:
Veškerá zjištění byla velmi pěkně popsána a práce by tím mohla spět k hodnotné diskusi a závěrům,
které by mohly být nosné pro použití v praxi. Závěr práce však chybí úplně, resp. obecný odstavec o
vhodnosti práce pro učitele, rodiče, instruktory je příliš obecný, nic neříkající o vlastním výsledku,
výstupu práce.
Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:
Širší závěr chybí a je to škoda, protože z celé práce se dají výsledky vyčíst, najít a stejně tak dopracovat
se k určitým závěrům, které by opravdu mohly být přínosné pro práci učitelů, instruktorů předškolních
dětí i určitým vodítkem pro rodiče při zvažování aktivit pro vlastní děti.
Formální stránka práce:
Formálně je práce na přijatelné úrovni.
Celkové zhodnocení práce:
Téma velmi aktuální, rešerše odborné literatury obsáhlá a k tématu přínosná, zpracování daného tématu
vhodné. Jen chybí výstupy, shrnutí, závěr - veškeré získané informace by mohly být v závěrečných
kapitolách lépe předloženy. Doporučuji do práce doplnit. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
Otázky o obhajobě: 
1, Specifikujte blíže nevhodné úchopy u dětí, jejich negativní důsledky a vliv na celkový vývoj
organismu. 
2, Rozveďte důvody použití celotělových úvazků u dětí i dospělých z anatomického hlediska. 
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