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Aktuálnost problematiky je dána nárůstem počtu skoliotiků v populaci. Originalita práce
spočívá v neotřelém využití expertního informačního počítačového softwaru ( systému) 
k validitě  efektu terapie. Z autorčina hodnocení je zřetelné využití systému počítačové 
kineziologie (CK)  pro denní rutinní  praxi moderních fyzioterapeutů.
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2 Autorka před zahájením  bakalářské práce absolvovala  edukaci v expertním systému CK a 
následně samostatně zpracovala všechna vyšetření vstupní, kontrolní a výstupní u kazuistik. 
Prokázala eminentní zájem o moderní technologie a jejich uplatnění ve fyzioterapii. Z přemíry 
odborné literatury o skolioticích racionálně vybrala  a vytvořila přehled nejdůležitějších 
diagnostických kritérií a terapeutických přístupů.
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3 Formulaci cílů a záměrů práce  autorka vystihla pregnantně. Samostatně zvládla jasnou 
verbalizaci odlišnosti terapeutických postupů, přínosem pro praxi fyzioterapeutů je prezentace 
SM systému, senzomotorické stimulace a konceptu spirální dynamiky. Výsledky a závěry práce
jsou  na úrovni bakalářské práce výborné.

4

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce -
vše  splňuje kritéria bakalářské práce, publikační normy autorka dodržela.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Nemám poznámky

Otázky k 
obhajobě:

Zda by autorka  po získaných  zkušenostech s cvičením dle systému CK 
kombinovala domácí cvičení svých konkrétních probandů  se systémem SM 
a proč ano nebo proč ne?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci k obhajobě doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře

Výborně

Datum:
16.5.2012

Podpis:
MUDr. Richard  Smíšek

* 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




