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1. Téma a cíl práce
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2. Aktuálnost tématu
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3. Zpracování teoretické části
Zřetelné definování problematiky
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3. Zpracování empirické části
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Adekvátnost použitých metod
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Výběr použité literatury
Využití literatury v textu práce
Správnost citací v textu

výborné

dobré
x

nevyhovující

x
x
x

x
x
x
x
x

velmi dobré
x
x

x

velmi dobré
x
x

5. Závěry práce
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Kvalita a vhodnost příloh
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7. Spolupráce studenta s vedoucím
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10. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce
11. Celkové stanovisko vedoucího k práci
Doporučení k obhajobě
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x
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nedoporučuji k obhajobě*

Komentář a připomínky k textu::
Práce přináší souhrnné přiblížení dané problematiky. Teoretická část je psána přehledně a jasně. Přes veškerou
mou snahu je teoretická část až zbytečně moc dlouhá. Dalo by se říci, že to je na úkor vlastní kinezioterapie.
V Práci je 9 obrázků, všechny jsou v teoretické části. Škoda, že autorka nepublikuje nějaký obrázek nebo
fotografii přímo z terapie. Zpracování kazuistik je velmi podrobné a přehledné – doplněno o řadu tabulek (28).

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Jaký máte názor na odlehčení horní končetiny v šátku po fraktuře proximálního humeru (jaká doba je
dle Vás ideální) ?
2) Jaký máte názor na aplikaci motodlahy na oblast ramenního kloubu jako prvotní metodu terapie s kterou
se pacient mnohdy setkává, když ještě neumí kaudalizovat a stabilizovat lopatku během pohybu paže a
vzniká tak souhyb lopatky s paží?
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