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Vliv senzomotorické stimulace na plochonoží u dětí předškolního věku

Cílem této práce je zhodnotit vliv senzomotorické stimulace na plochonoží u dětí předškolního věku.

85
59 (24 cizojazyčných)
24 tabulek, 27 obrázků, 6 příloh

stupeň hodnocení

V "Metodice" chybí popis způsobu zpracování naměřených dat. Zcela pak chybí statistické zhodnocení výsledků.

V textu jsou citovány zdroje, které nejsou uvedené v seznamu literatury (s. 40, 45, 46) nebo jsou uvedeny chybně 
(s. 16, 17, 51, 90). Na více místech v textu citace chybí  úplně (s. 28, 48, 81). 

V textu "Výsledků" zařazen text obsahem patřící do "Diskuze" a obráceně.

Tabulka č. 12 má jinou grafickou úpravu než tabulky č. 10 a 11 (mající obdobný obsah), a to jí činí nepřehlednou.

V teoretické části práce citováni zejména čeští autoři. Práce zahraničních autorů jsou pak převážně staršího data.

Chyby v interpunkci. Překlepy.

Výsledky popsané v textu (s. 64 a 73) se liší oproti těm, které jsou uvedené v tabulce č. 10, 11 a 23.  

Hlavní nedostatek této práce vidím v metodice. Především není stanoveno jaký rozdíl v "počtu nohou" bude 
považován za zlepšení stavu nožní klenby a jak velký podíl na tomto zlepšení se předpokládá vlivem fyziologického 
vývoje nohy, jak je uvedeno na s. 84. 
Dále pak zcela chybí jakékoliv statistické zpracování získaných dat. Malý počet probandů a absence kontrolní skupiny 
není překážkou statistického vyhodnocení...
Podle jakých kritérií bylo stanoveno, že žádné z dětí nemá nadváhu, jak je uvedeno na s. 80? 
Proč nejsou publikovány plantogramy jednotlivých probandů před a po terapii?
Jsou plantogramy v příloze 4 a 5 od téhož probanda?
O jaké nové pomůcky bylo nutné rozšířit dráhu, jak je uvedeno na s. 78?
Jak podle Vás chůze v nerovném terénu přispívá k vytváření nožní klenby?
Jakým dalším postupem, než je v práci prezentovaná sensomotorická stimulace, lze předcházet plochonoží u dětí, 
popřípadě jej léčit?
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