
Jméno vedoucího práce:

Jméno diplomanta:

Jméno oponenta práce: Mgr. Kateřina Maršáková

Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné
* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 26.9.2011

Rozdílné číslování fotografií v textu a seznamu fotografií.

Četné překlepy a gramatické chyby v textu.

Kladně hodnotím poměrně rozsáhlou diskuzi a že téměř polovina literárních zdrojů je cizojazyčných. Ale největší 
nedostatek této práce vidím ve zcela chybějícím statistickém zpracování získaných dat. Přesto však autorka opakovaně 
používá termíny  jako je korelace, trend apod. A nakonec na str. 89 sama konstatuje: "Porovnání těchto dvou skupin 
je zavádějící."
Myslíte si tedy, že pouze věk probandů a relativně krátký čas sledování obou skupin mohou mít vliv na konečné 
výsledky?
Jaký je Váš názor na používání ortopedických vložek v dětském věku?

velmi dobře

Mgr. Kateřina Maršáková

40 tabulek, 6 grafů, 6 obrázků a 10 příloh

stupeň hodnocení

Zcela chybí statistické zpracování výsledků.

Nestandardní citace internetových stránek, více zdrojů k jednomu tématu a doslovné citace.
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Aplikace orotpedických vložek v dětském věku

Cílem této práce je porovnat plantogramy dvou skupin šestiletých dětí s diagnózou plochonoží po šesti měsících, 
během nichž jedna skupina nosila individuálně zhotovené ortopedické vložky a skupina kontrolní vložky nenosila.
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