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Problematika skolióz je aktuální jak u dětí tak u dospělých.  Originalita práce využitím 
moderních technologií expertního informačního počítačového systému počítačové kineziologie 
(CK) k diagnostice,posouzení terapeutického efektu a k výběru terapeutického postupu dle  CK 
systému je cenná. Autorka prokázala validitu systému CK pro rutinní  praxi  ve fyzioterapii.
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2 Autorka samostatně zpracovala vyšetření vstupní, kontrolní a výstupní jak klasickým  
kineziologickým rozborem tak CK systémem. Osvojila si užívání CK systému před zahájením 
sběru dat, osobněse seznámila s principy SMS, SM systému, spirální dynamiky a metody 
cvičení dle Švejnara. Z odborné literatury se soustředila na novější data  a podává jasný a 
přehledný výčet v současnosti používaných diagnostických kritérií a terapeutických přístupů.
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3 Cíle a záměry práce  autorka postulovala výstižně. Dokázala zvýraznit odlišnosti terapeutických 
postupů, pro fyzioterapeuty je  přínosem charakteristika SM systému a některých méně 
známých přístupů.Pro lepší výtěžnost práce by byla vhodná delší doba cvičení dle CK měsíce, 
výsledky a závěry práce jsou však plně dostačující.
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4 Zpracování  a rozsah práce po stránce formální, verbální úroveň a úprava odpovídají 
požadavkům pro bakalářské práci. Publikační normu 3.LF UK autorka dodržela.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Určitým handicapem byla prvotní nespolupráce jedné z probandek, autorce 
se nakonec podařilo ji motivovat k cvičení a ukázala se tak dobře reaktivita 
pohybového systému., kterou autorka správně ohodnotila pozitivně.

Otázky k 
obhajobě: Které konkrétní sporty by svým konkrétním probandkám doporučila ?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: 

Datum:
16.5.2012

Podpis: Doc.MUDr. Dobroslava Jandová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




