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Vliv senzomotorické stimulace na plochonoží u dětí předškolního věku

Z práce je jasně patrná časová tíseň při zpracování speciální části, kde metodika DP neodpovídá požadavkům 
kladeným na magisterskou práci. Experimentem získané výsledky nebyly adekvátně zpracovány a okomentovány v 
diskuzi, což snižuje úroveň práce na stupeň nevyhovující.

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

teoretická část je zpracovaná na velmi dobré úrovni, ale diskuze nekomentuje dostatečně výsledky práce a nestaví je 
do kontextu již publikovaných informací,

neodpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP (nedostatečně zpracovaná metodika a zhodnocení výsledků - zcela chybí 
popis výsledků u jednotlivých probandů, při vyhodnocení jsou porovnány dvě nestejně velké skupiny)

stupeň hodnocení

nedoporučuji k obhajobě

pozitivně hodnotím schopnost zorganizovat výzkum v terénu

neideální zařazení obrázků do teoretické části 

neodpovídající stanoveným cílům a úkolům (nebyla stanovena kontrolní skupina, která by ověřila vliv senzomotorické 
stimulace u výzkumné skupiny ani nebylo zhodnocení intraindividuální či srovnání výsledků různých použitých metodik 

měření)

nevyrovnanost úrovně teoretické a speciální části



                                                              


