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1. Přehlednost a členění práce 

Práce se zabývá představením a aplikací Senzorické integrace u dětí. Studentka rozděluje 
svou práci na Úvod a 12 dalších kapitol včetně Diskuze, Závěru, Seznamu použité 
literatury, Seznamu použitých zkratek, Seznamu obrázků, Seznamu příloh a Příloh.  
Práce je teoreticko-praktická. Kapitoly, podkapitoly a další dílčí celky na sebe logicky 
navazují. Celková struktura práce je vzhledem k tématu a cílům práce adekvátní. 

2. Formální náležitosti práce 

Práce má 118 stran, které jsou počítány od Úvodu. Text práce má 58 stran, teoretická část 
pak má 32 stran a praktická má 18 stran, na ní navazuje Diskuze a Závěr. Teoretická část 
tedy lehce převažuje nad praktickou. 
Odborná terminologie je použita adekvátně. Stejně tak citační norma, kromě citování 
většího počtu autorů. 
Studentka v práci velmi dobře využívá tučný text a kurzívu, práce je celkově na esteticky 
a graficky velmi dobré úrovni. 
Studentka čerpala ze 60 zdrojů, z toho jen ze 16 českých. Většina literatury je z období 
maximálně před 10-5 lety. 

3. Cíl práce 

Studentka v Úvodu uvádí cíl představit Senzorickou integraci jako ucelenou metodu pro 
diagnostiku a terapii poruch senzorické integrace. Cílem praktické části pak je navržení 
terapeutického programu pro pacienty s taktilní defenzivností a dyspraxií a posouzení 
jeho účinnosti. 
V Praktické části pak studentka uvádí dílčí cíl navržení individuální senzorické diety pro 
pacienta s dyspraxií i s taktilní defenzivností. 
Všechyn vytyčené cíle studentka splnila. 
Cíle byly formulovány jasně a práce logicky směřuje k jejich splnění. 



4. Přehled problematiky  

Studetnka čerpala z velkého množství především zahraniční literatury, v textu se však z  
důvodu podrobného popisu Senzorické integrace vyskytuje nejčastěji pouze několik 
jmen.  
Na základě načtené literatury a přeloženého velkého množství materiálů byla studentka 
následně schopna tyto informace využít ve vyšetření, plánu terapie, terapii, tvorbě 
senzorické diety a následném zhodnocení výsledků. 
Vzhledem k tomu, že zvolenou metodu vykonávají vyškolení terapeuti, dokázala 
studentka velkou schopnost učení se a využití poznatků v krátkém čase. 

5. Metody zpracování práce  

Studetnka v Metodologii práce uvádí, jak postupovala při tvorbě dvou kazuistik.  
Bohužel u některých rozhodnutí chybí autorčino odůvodnění výběru - například dvě 
zvolené poruchy senzorické integrace.  
Celkově je Metodologie práce v Diskuzi jen málo zmíněna. 
Přesto je metodologie vzhledem k typu práce a cílům zvolena adekvátně. 

6. Přínos pro praxi 

Vzhledem k tomu, že je Senzorická integrace jednou z hlavních metod, které jsou 
využívány v praxi v zahraničí. V České republice některá zařízení tvrdí, že ji využívají, 
ale nesprávně. Proto je téma velice přínosné pro praxi. 

7. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti 

Studentka v práci prokázala schopnost vyhledávat a následně zpracovat množství 
materiálů a následně tyto znalosti využít v praxi. 

8. Výsledky a jejich analýza 

Studentka si dokázala na základě načtených teoretických znalostí vytvořit terapeutický 
postup, který byla schopná následně kriticky zhodnotit. Bohužel v Diskuzi chybí rozvaha 
nad výsledky i nad vlastním programem. 

9. Závěry práce a doporučení 

V Diskuzi se z mého pohledu studentka nad zvolenou metodou zamýšlí málo kriticky. 
Nediskutuje svoje závěry z kazuistik. Nicméně byla schopná zhodnotit svou vlastní 
terapii a celkově doporučuje Senzorickou integraci jako kvalitní metodu pro práci s dětmi 
s SPD. 



10.
Aktuálnost práce (hodnotí pouze oponent práce) 

  
Studentka si vybrala aktuální téma. Minimální či špatné využití Senzorické integrace v 
české praxi je oproti zahraničí tristní a proto je nutné seznamovat Ergoterapeuty s touto 
metodou. 

11. Shrnutí hodnocení  

Studentka prokázala schopnost orientovat se v zahraniční i české literatuře. Informace 
následně využila při tvorbě vlastního terapeutického programu pro dítě s dyspraxií a 
taktilní defenzivností. Studentka v Diskuzi málo diskutuje metodologii své práce, 
výsledky výstupních vyšetření a celkově se nad Senzorickou integrací nezamýšlí kriticky. 
Přesto navrhuji klasifikační stupeň výborně. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Bylo z Vašeho pohledu nemožné konzultovat cíle terapie i s dětmi? 
2. Bylo by možné napsat cíl „Zmírnění projevů dyspraxie v rámci aktivit ADL” více dle 

pravidla SMART? 
3. Pro ilustraci využití SI jste vypracovala dvě podrobné kazuistiky. Myslíte si, že bylo 

vhodné mít oba klienty ve věku pěti let? Proč jste tak učinila? 
4. Proč jste si z poruch senzorické integrace vybrala právě dyspraxii a taktilní 

defenzivnost? 
5. V Diskuzi uvádíte, že chlapec z kazuistiky B býval na terapii sám. Dokážete vymyslet 

výhody i nevýhody toho, že neměl s sebou doprovod? 
6. Zkuste vytvořit SWOT analýzu pro Senzorickou integraci. 
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