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Struktura práce:  práce má standardní členění, odpovídá požadavkům diplomové práce, 
kapitoly mají logickou posloupnost, prezentují  dostupné informace. Práce obsahuje 
teoretickou i praktickou část na 115 stranách textu, doplněna je přílohami. Autorka vychází 
z 54 literárních zdrojů včetně 9 zahra ničních.

Cíl práce a hypotéza :v úvodu jasně stanoveny se zaměřením na ověření pozitivního účinku 
aplikace uvolňující masáže u dětí s MO. 
Připomínka:

 Vysvětlete použití označení děti s MO a běžněji používaný termín DMO
 Drobná připomínka – v názvu kapitoly i obsahu jsou uvedeny cíle i když pracujete 

pouze s jedním

Aktuálnost tématu: velmi aktuální vzhledem k rozšiřování  dalších možností využití 
prostředků ke korekci postižení  a následnému zlepšení pohyblivosti

Úroveň teoretické analýzy problému: dokazuje autorčinu orientaci v problému, tématika je 
dobře členěna s pohledem na její celkovou šíři.
   
Adekvátnost použitých metod a sběru dat: je dostačující k záměrům práce, která je 
postavena na pilotní studii řešené v bakalářské práci. Velmi oceňuji aplikaci masážních 
technik, jejich popis použití – to vše dokazuje samostatnou práci diplomantky i její praktické 
zkušenosti. U zkoumaného souboru byla použita metoda crossover designu s formou pre-testu 
a post-testu po aplikované intervenci. Autorka se také snažila vyhnou negativním 
zkušenostem z předchozího výzkumu v rámci bakalářské práce.
   
Výsledky  a diskuse: výsledky jsou zpracovány kasuistickou formou a názorně prezentovány 
v tabulkách. Diskuze se opírá o teoretické podklady, které jsou doplňovány zkušenostmi 
autorky, dále je vedena diskuze i ke stanovené hypotéze. Velmi dobře je vysvětlena 
nepředpokládaná reakce (v podstatě zamítnutí hypotézy) u 4 dětí ze sedmi.
Otázky : 

 Co Vás vedlo k výběru toho tématu?
 Jak byla brána v úvahu míra postižení u jednotlivých probandů, jak jste se 

vyrovnávala s „individualitou“ jedince?
Závěr:
Předložená práce svým obsahem a rozsahem splňuje podmínky a doporučuji její
obhajobu. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji toto téma dále rozpracovávat.

Hodnocení: podle výsledků obhajoby (1)
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