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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie odborné články elektronické ostatní

7/4 7/87 1/1 0/0

tabulky obrázky grafy přílohy

5 2 1 3

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
samostatnost diplomanta při zpracování práce X
výběr a definice tématu, originalita X

stupeň splnění cíle práce X

logická stavba práce a vyváženost kapitol X

úroveň práce s literaturou včetně citační normy X

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) X

stylistická úroveň textu X

3. Kritéria hodnocení teoretické části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

pochopení tématu a orientace v problematice X

analýza a interpretace rešeršní práce X

aplikace výsledků rešerše pro návaznost k výsledkům X

4. Kritéria hodnocení speciální části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
hypotézy - relevance a kvalita jejich definování X
adekvátnost stanovení kritérií výběru studií X

výsledky - interpretace výsledků ve vztahu k současným poznatkům X

závěr - úroveň zhodnocení práce X

5. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

6. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

stupeň hodnocení

POSUDEK VEDOUCÍHO MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Bc. Kamila Marková

Diplomová práce se zaměřuje na shrnutí aktuálních poznatků týkajících se možností hodnocení kloubní hypermobility u dětí školního 

věku, které odpovídají vysoké úrovni evidence důkazů. Práce si klade za cíl vyhodnotit nejužívanější metodu, kterou může fyzioterapeut 

použít, a zjistit jaké jsou nejčastější limity a problémy, se kterými se během vyšetření kloubní hypermobility u dětských pacientů můžeme 

setkat. 

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

112/82

Hodnocení hypermobility u dětí školního věku odpovídající vysoké úrovni evidence důkazů – literární rešerše

specifika dětské hypermobility zatím u nás nebyla zpracovávána

107

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů

ostatní

autorka dokázala přehledně seřadit a následně relevantně okomentovat výsledky

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci

Předložená práce je precizně zpracovaná. Práce mapuje výsledky studií řešících hypermobilitu v dětském věku zejména z pohledu 

různých hodnotících kritérií, věku a pohlaví. Práce upřesňuje možnosti hodnocení hypermobility v různých obdobích dětského věku, čímž 

je velmi přínosná.

Který z výsledků byl pro Vás překvapivý? Jak se liší výsledky vyšetření hypermobility dětí v rámci různých etnik? Lze stanovit rizikovost 

míry hypermobility vzhledem k možným budoucím poruchám muskuloskeletálního systému?



7. Prohlášení vedoucího práce:

8. Doporučení práce k obhajobě: ano
ano s 

výhradou
ne

9. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne: 8.6.2021

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. Práce 

byla hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin, Theses). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické 

dokumentace diplomové práce (SIS).

výborně

podpis vedoucího práce


