
I. Diplomová magisterská práce 

Předložená diplomová práce Stimulace tělesně a kombinovaně postiženého jedince 
autorky Marešové nás uvedla do problematiky vysoce aktuální a diskutované, problematiky 

Ved^4gifiil4®QlMêiiisfer^ciÎilàôfti.ç.h konceptů v ucelené rehabilitaci osob s tělesným a 
kombinovaným postižením. Práce se zaměřila na povědomí rodičů o jednotlivých terapiiích, 

ve formě ucelených konceptů či dílčím způsobem a ve vhodných 
kombinacích v zájmu dosažení synergických efektů na posílení hybnosti těžce tělesně či 
kombinovaně postižených dětí. 

Ačkoliv práce není příliš rozsáhlá, obsahem a způsobem zpracování vybrané 
problematiky se řadí к přínosným diplomovým pracem s pečlivě popsanými teoretickými 
východisky ( str.7-33), s vhodně zvoleným výzkumným záměrem a příslušnou metodologií 
(str.34-35), s přehlednou prezentací získaných dat (str. 36-59) a s návrhy opatření pro oblast 
somatopedické praxe (str. 60-61). 

V teoretických kapitolách autorka stručně charakterizovala tělesné postižení a 
kombinované postižení, podrobně představila složky ucelené rehabilitace tělesně a 
kombinovaně postižených osob, představila koncepty léčebné rehabilitace, stimulační 
techniky u nás obecně známé i méně často používané. Odborné informace přitom čerpala 
z dostatečného množství odborných pramenů, které uvedla v závěrečném výčtu ( 31 titulů), a 
na které v textu důsledně odkazovala. 

Pro praktickou část si stanovila jako cíl, zjistit stav informovanosti rodičů dětí 
s tělesným a kombinovaným postižením o možnostech využití relevantních terapeutických 
konceptů v zájmu zajištění efektivního účinku u postiženého dítěte. 

Metodologicky využila dotazníkového šetření u rodičů organizovaných v občanském 
sdružení KontaktBb a rodičů klientů školského zařízení pro kombinovaně postižené jedince 
(celkově 40 dotazovaných). Získaná data od 36 respondentů autorka přehledně prezentovala 
v tabulkách i grafech, které doplnila vlastním komentářem. Pozoruhodné výsledky 
autorčina šetření představují tabulky a grafy na str.53-56. 

Získaná data by mohla být publikována v odborném tisku a prostřednictvím internetu a 
prezentována na setkám pracovníků školských zařízení , center i stacionářů pro tělesně a 
kombinovaně postižené na podzim 2006 na PedF UK v Praze. 

V závěrech autorka vyjadřuje svá doporučení к širší a systematičtější informovanosti 
rodičů postižených dětí. Své návrhy pro systematičtější práci s rodiči postižených dětí by 
mohla by konkretizovat při obhajobě práce ( bulletiny, odborné přednášky, osvěta?). 

К práci nemám zásadní kritické připomínky a doporučuji ji к obhajobě s navženou 
klasifikací: 

výborně 

V Praze 10:5:2006 PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 
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podpis vedoucího práce 


