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Název práce:
Postižení v psychomotorickém vývoji u dětí s dětskou mozkovou obrnou, možnosti
terapeutické intervence
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cíl práce „seznámit čtenáře“, ani „poskytnout ucelený přehled“ nejsou
vhodné, pracovní hypotéza nebyla formulována. Rešerše je spíše povrchní,
vychází často pouze z jednoho autora. Nejsou rozlišeny příčiny a následky
postižení. Různé názory na diagnostiku se prolínají v několika kapitolách. V
textu jsou převzaty 2 strany tabulek bez správné citace (chybí strana
původního textu). Vojtova a Bobathova terapie spíše nespadají do léčebné
tělesné výchovy – není definováno. Citovány jsou druhotné zdroje (např. Pavlů
místo Vojty). Chybí zcela informace o podmínkách realizace a úspěšnosti
terapií, což nenaplňuje cíl. Zcela chybí vlastní úvaha nad sebranými
informacemi.

Struktura (členění) práce:
Práce nemá přehlednou strukturu a kapitoly nejsou číslovány.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Rešerše mohla být širší s konfrontací názorů. Citace nejsou dostatečné, citovány
jsou druhotné zdroje. U převzatých tabulek Cibochové (s. 10 a 11) nejsou v odkazu
strany. V seznamu zdrojů je celá řada prací, které citovány v práci nebyly, naopak
některé zdroje citované v práci v seznamu nejsou uvedeny (např. Pavlů 2002).

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výsledky.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Celkově je práce na 23 stranách a nemá kvality, které by nedostatek stran vyvážily.
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Z formálního hlediska práce nemá číslovány kapitoly. Je převzata rozsáhlá část
textu Cibochové (2 strany tabulek). Jazyk je přiměřený.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Domnívám se, že práce nepřinesla to, co bylo očekáváno: chybí širší informace o
možnosti a úspěšnosti terapií a zcela chybí vlastní názor a úvahy autorky.

Otázky a připomínky školitele/oponenta:
Co se považuje za příčinu DMO? (nemyslím tím, kdy k tomu poškození dochází)
Lze najít informace o podmínkách a úspěšnosti terapeutického působení?

Návrh hodnocení:
výborně

velmi dobře

dobře x

nevyhověl(a)

Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozději do
5.9. 2018 na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro
studenty), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu:
 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
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Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
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