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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
    Velmi vhodné, aktuální a přínosné téma, vhodně strukturované v obou částech práce 
(teoretické i praktické). Problém a cíle práce formulovány velmi dobře.

    

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     
s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)

   Teoretická část obsahuje potřebnou analýzu vývoje vzpřimování i propojení s 
   dalším vývojem jak ve vztahu k věku tak k ostatním vývojovým oblastem. 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
   Hypotézy formulovány vhodně, pozitivně se projevuje erudovanost autorky, vycházející 
   z dlouhodobé praxe. 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
    Metody zvoleny vhodně, odpovídají potřebám práce a testování hypotéz. Pouze schází 
jasnější popis postupu při posuzování (pozorování) odchylek. Neshoduje se s popisem v 
teoretické části práce, nebo jen částečně – např. svalová chabost bříška, svalová chabost 
ručiček...

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, 
grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.

Analýza a interperetace provedena velmi dobře, doplněna přehlednými tabulkami. Diskuse 
dokládá opět orientaci v praxi a schopnost autorky analyzovat zjištěné skutečnosti.

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 
a hypotézy), přínos a využití výsledků.

Výsledky formulovány jasně  a přehledně, celá práce je dobře využitelná v praxi.

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 
dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).

Formálně je práce na dobré úrovni, kromě několika jazykových drobností (pozor, přivl. 
záj. svůj se vztahuje vždy k podmětu věty „...necháme dítě držet tělo svými břišními 
svaly... s.37 a příloha, či „...využití mé práce vidím...“ s. 46).   



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).

Autorka zúročila vlastní práci a samostatně a aktivně téma řešila. Práce převyšuje běžnou 
úroveň bakalářské práce i požadavky na ni běžně kladené.

  

Práci k obhajobě   doporučuji

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě: 
1) Jak široký byl rozptyl věku sledovaných dětí v jedné kategorii (trimenonu)?  Tento 

fakt jistě ovlivnil výsledky, vysvětlete své hodnocení z tohoto pohledu.
2) Jak jste posuzovala výše zmíněné jevy  (chabost bříška...) ?
3) Domníváte se (je zjištěno ?), že bez odborné podpory zjištěné negativní jevy s 

vývojem a růstem samy neodezní ? (Ve vztahu ke zjištění, že nejménéně odchylek 
bylo v 5. trimenonu.)
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