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1 Formální zpracování práce 
Bodové 

hodnocení 0-5 pro každou kategorii 
1.1 Dodržení stanoveného rozsahu práce (nejméně 40 normostran bez 

anotací a příloh) 5 
1.2 Členění práce (grafická stránka, logická stavba kapitol) 5 1.3 Jazyková úroveň textu 2 1.4 Obrázky, grafy, tabulky 3 1.5 Vhodnost a relevantnost čerpaných zdrojů 2 1.6 Úprava citací a citační rejstřík (označení v textu, jednotná citační norma) 3 
1.7 Odborná úroveň textu 3 1.8 Obsahová souvislost /návaznost/, relevantnost 3 
2 Rešeršní část  - 

2.1 Výběr a vymezení tématu, originalita 5 2.2 Stanovení a formulace cílů rešerše 2 2.3 Pochopení tématu a prokázání orientace v problematice 3 2.4 Obsahová úroveň kapitol (vyváženost) 4 2.5 Kvalita vlastní rešerše – počet domácích a cizojazyčných zdrojů, 
vyhledání recentních prací publikovaných na dané téma, práce s odbornými databázemi 

1 

2.6 Analýza a interpretace rešeršní práce, praktická aplikace výsledků 

rešerše. Návaznost na experimentální (kazuistickou část práce) 3 
3 Kazuistika nebo experimentální část práce  - 

3.1 Adekvátní výběr probanda(ů) vzhledem k rešeršní části 5 3.2 Metodika – způsob vyšetření probanda(ů), adekvátnost a kvalita 

terapeutické intervence či sledování a hodnocení vybraných 

parametrů. Statistické zpracování a analýza dat, pokud je součásti BP hodnocení souboru probandů. 

3 

3.3 Intepretace výsledků kazuistiky či experimentu ve světle předchozí 

literární rešerše a vzhledem ke klinické praxi 4 
4 Diskuze  

- 



4.1 Schopnost analýzy a interpretace výsledků rešerše ve vztahu k 

experimentální části práce (kazuistiky) s dopadem na moderní klinickou praxi 
3 

5 
Závěr  

- 
5.1 Konstatuje přijetí či odmítnutí iniciálně stanovených otázek, 

verifikace hypotéz, vlastní přínos autora k dané problematice, 

konfrontace a porovnání výsledků práce s iniciálně stanovenými cíli 

práce. Shrnutí všech argumentů z diskuze, doporučení pro praxi a další 

výzkumná šetření 

2 

6 Přínos a originalita Bc práce pro praxi, vědu a studium 4 
7 Celkový počet získaných bodů (max 100) 65 
8 Práce je originálním dílem studenta V případě podezření, že se jedná o plagiát, napište odůvodnění do 

posudku a práci nedoporučte k obhajobě! 
ANO  

 
Slovní komentář k BP   

Předložená bakalářská práce pojednává o důležitém tématu predilekce v kojeneckém věku. 

Oceňuji zpracování praktické části formou několika kazuistik. Rešeršní část bohužel požadavky 

příliš nenaplňuje. Studentka ke zpracování rešerše využila 31 zdrojů, z toho pouze 6 
zahraničních, 3 zdroje jsou příspěvky na webových stránkách. Pouze 8 zdrojů je mladších 10 let. V textu je použito velmi málo citací a téměř 1/3 z nich je zdroj „Kolář, 2009“ (např. celé kapitoly 3.2 a 3.3). Zdroje „Steinbok, 2008“ a „Mihál, 2009“ nejsou v referenčním seznamu, ač jde o autory k celé kapitole 2.6 Plagiocefalie. Stejně tak v seznamu chybí další 2 zdroje (Pavlů, 2003; Hutchinson, 2003).   

Poměrně dobře je zpracovaná kapitola 2 - Predilekce. Kapitola 3 – Diagnostika je poměrně 

rozsáhlá, dočteme se zde o obecné diagnostice v kojeneckém věku, bohužel není zaměřena 

konkrétněji na téma práce. Stejně je tomu u kapitoly 4 – Terapie. Očekávala bych zde zpracování v kontextu k danému tématu. Vše uvedené si může čtenář vyhledat v literatuře přesně, jak je text v případě kapitoly 3 prakticky opsaný z 1 zdroje! V kapitole o Vojtově reflexní lokomoci navíc 

chybí zmínka o 1.pozici či dalších možných fázích reflexního otáčení.  
Praktická část je zahájena úvodem a popisem metodiky, který není příliš přehledný. Studentka si stanovila 3 hypotézy a zpracovala 4 kazuistiky. Pozitivně hodnotím zapojení studentky při 

realizaci praktické části – pracovala samostatně s pacienty a prováděla vyšetření za dohledu fyzioterapeuta, a to 3x během 3 měsíců. U pacientů vyšetřila vybrané primitivní reflexy, polohové 
reakce a posturální aktivitu. V kazuistice nalezneme vstupní vyšetření, ale bohužel ne vyšetření 

výstupní, respektive je skryté v rámci podkapitoly „Terapie“, což je pro čtenáře velmi 
nepřehledné. Chybí jakékoliv objektivní zhodnocení efektu terapie. Kazuistiky jsou sice doplněny fotodokumentací, bohužel pouze z období před začátkem terapie, chybí foto pro porovnání a vyhodnocení efektu terapie. Ten je popsán jen v textu. Zajímavé by bylo také zachycení celkové 

asymetrie pacientů.   
Výsledky jsou vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek. Diskuze je rozdělená podle jednotlivých 

hypotéz. Studentka bohužel uvádí velmi málo zdrojů, které může v diskuzi porovnávat. Závěr je 

formulován spíše jako úvod či souhrn. 



Práce je bohužel zatížena překlepy, vyskytují se v ní četné gramatické a formální chyby, 

nevhodné jazykové obraty, často až neodborný jazyk, chybějící či přebývající slova, text mnohdy nenavazuje tematicky, najdeme i chybné pojmy.  
Práci i přes velké množství chyb doporučuji k obhajobě, a to díky aktivitě studentky v rámci 

praktické části a snaze zpracovat několik kazuistik.  
Otázky, na které student odpoví během obhajoby:  
1) Proč jste při vyšetření pacientů zvolila právě vybrané primitivní reflexy a polohové testy?  2) „U dítěte ale po narození preference strany chybí“ (str. 54). Prosím o vysvětlení a upřesnění 

myšlenky v kontextu termínu fyziologická predilekce.  3) „V kontrolní skupině, se kterou jsem cvičila, netrpěl žádný z pacientů predilekcí v důsledku 
neurologického postižení nebo genetické vady.“ (str.55) 
Využila jste v práci kontrolní skupinu? V metodice ani výsledcích o žádné nepíšete.  

Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte): 

Doporučuji Doporučuji s výhradou  
(uveďte co musí student 

změnit či doplnit) Nedoporučuji 
 
Navrhovaná známka: 3   

 


