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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a 

cíle práce.  
Téma práce, do kterého se autorka velmi odvážně pustila, spadá spíše do oblasti 

lékařství (pediatrie, neurologie, fyzioterapie). Z formulování problému a obsahu 

práce je zřejmé, že se autorka v problematice orientuje a cíle si zvolila přiměřené 

své profesi a typu práce (bakalářská). Poněkud vágně působí ve formulaci cíle 

pouze výraz „drobné motorické odchylky“ (ani dále v textu není přesně 

specifikováno). Poměr teoretické a výzkumné části je přiměřený.    

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou  

V teoretické části jsou uvedena některá fakta, vztahující se k tématu, z nichž 

některá by si zasloužila přesnější interpretaci (3.1) a konkrétnější obsah (3.6) 

vzhledem k výzkumné části. U některých pojmů je nadměrné členění do 

podkapitol (str. 22, 23). Citace literárních zdrojů je většinou správná, někde 

chybí (3.2.2, 3.2.4).                      

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autorka pro výzkumnou část formuluje 3 hypotézy, u kterých opět narážím na 

vágní formulaci „drobná odchylka“ (H1). Je např. za drobnou odchylku 

považováno, že po dovršení 9 měsíců dítě ještě neleze (str.27)?  U H2 je za 

„správnou psychomotorickou podporu“ považována odborná i laická podpora?     

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Testování hypotéz je u dětských probandů vždy problematické vzhledem 

k interferenci vnitřních i vnějších vlivů. Autorka využívá především pozorování 

a experiment. Pro experiment volí vždy dvě děti, z nichž jedno cvičí pod 

vedením instruktorky, druhé s rodiči za asistence a kontroly stejné instruktorky. 

Průkaznější by bylo srovnání s dětmi, které se vyvíjejí v jiných podmínkách 

(jiný instruktor, jiná metoda). Pro účely bakalářské práce použitý experiment 

vyhovuje.   

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Výsledky velkého výzkumného vzorku (100 dětí!) jsou zpracovány a 

interpretovány poměrně přehledně, text je doplněn tabulkami. Pro lepší orientaci 

v textu doporučuji jeho výraznější strukturovanost. V diskusi se autorka 

vyjadřuje relevantně k výsledkům a jednotlivým hypotézám. Je však třeba 



zdůraznit, že uvedená tvrzení jsou platná v rámci této práce a nelze je 

generalizovat.  

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Závěry jsou formulovány jednoduše a jasně s vazbou na problém a hypotézy. 

Vzhledem ke stanovenému cíli zde postrádám „kde se dělají nejčastější chyby v 

manipulaci s kojenci a batolaty …“ (viz cíl na str. 11) 

7. Formální stránka práce  
Po formální stránce splňuje práce většinu požadovaných parametrů. Seznam 

použité literatury doporučuji číslovat, chybí ISBN. Nadpisy podkapitol jsou 

nevhodně označeny a v textu zanikají. Po jazykové stránce je práce na dobré 

úrovni (drobné překlepy).      

8. Celkové hodnocení práce 
Autorka se orientovala v psaní odborného textu a prokázala informovanost o 

metodologii vědecké práce.  
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Otázka k obhajobě:  Jaká je Vaše osobní spolupráce s dalšími odborníky (lékař, 

fyzioterapeut, psycholog)? 
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