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Název práce: 
Využití taneční a pohybové terapie u seniorů -Projekt 

D Práce je literární rešerší. X Práce obsahuje vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza ... 
Cílem bakalářské práce bylo nastínit současné pojetí technik taneční a pohybové 
terapie u seniorů ,jako moderního přístupu k aktivizaci seniorů ,ve snaze zpomalit 
progresi symptomů demence a mobility . 

• 

Struktura (členění) práce: 
V teoretické části se autor zabývá historií,základními cíly, principy a využití 
pohybové terapie včetně nastínění role terapeuta. Dále autor diskutuje o 
současném pohledu na stáří s akcentací motivace starších jedinců k pohybu.Ze 
škály diagnóz,nejčastěji se.vyskytujících ve vyšším věku zevrubně popisuje a 
diferencuje demence,protože cílovou skupinou seniorů ve Sue Ryder.,kde mu byla 
umožněna praxe ,jsou právě tito klienti. 
V praktické části předkládá ukázkové hodiny taneční terapie -pozorování včetně 
asistence a závěr této části tvoří popis hodiny taneční terapie,kterou sám vedl.Autor 
toto sdělení nazývá odvážně projektem - ovšem chybí zde základní členění 
projektu jako takového. Pozitivně lze hodnotit ,že autor neopomněl zpětnou vazbu. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Literární zdroje lze považovat ještě za dostačující /13 titulů-správně citovaných.3 
internetové zdroje a 2 periodika/.vlastní citace v textu jsou nejednotné. 

, 

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? 
Mám zásadní připomínku k uvedenému tzv.projektu.Jde pouze o ověření získaných 
zkušeností z pozorování a asistence při hodinách taneční terapie. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální stránku práce vnímám jako průměrnou,jazykovou stylistickou úroveň 
taktéž. Pozitivně lze hodnotit přiloženou obrazovou dokumentaci. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Pokud lze vnímat předloženou práci jako ínformací o rozsahu provádění,metodice a 
účinku taneční terapie na vybranou skupinu seniorů,je cil práce splněn. Výhrady 
mám k autorově snaze dávat ziskané zkušenosti s pohybovou aktivizaci seniorů do 
souvislosti s projektem. 
Přes všechny mé připomínky hodnotím autorovo zaujetí pro věc,které je patrné i 
z textu. 

Otázky a připomínky oponenta: 
Zmiňujete se o Vaši možnosti vidět ,nebo účastnit se těchto pohybových aktivit ve 
Velké :Británii,proč jste této skutečnosti nevyužil vice v diskusi? 

Návrh hodnoceni školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 

Cl výborně ex velmi dobře o dobře O nevvhověl(a) 
Podpis školitéle/oponenta: , 

v u 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty í školitele o co nejstručnějšl a nejvýstížnější komentáre k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástf posudku. 

• V prípadě práce založené na vlastních výsledcích hodnoťte rovněž použité metody a 
zpracování výsledků, obdobně jako u práce diplomové. 

• Posudek se odevzdává (zasllá) v elektronické podobě 


