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Aktuálnost problematiky je daná stupňováním geneticky podmíněných pohybových poruch, originalita 

práce spočívá v nápadu autorky porovnat posturu matky a posturu dítěte v jeho l.roce života, kdy 

určité souvislosti  se potvrdily.
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2 Autorka pracovala samostatně, zpracovala podrobně klinické kineziologické nálezy u dětí s vyjádřením 

kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Autorka dobře využila dostupnou naši i zahraniční literaturu, 

práce obsahuje  výborně zpracovanou fotodokumentaci . Autorka věnovala nesmírně mnoho času 

pozorování  a vyšetření dětí i matek, práce obsahuje cenné údaje.
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3 Formulace cílů a záměry práce autorka definovala přesně,samostatně zvládla  odbornou problematiku 

získané údaje porovnávala se statistickou normou populace, odborný text je adekvátní. Výsledky a 

závěry práce přesahují rámce zvyklé bakalářské práce.  Praktický i teoretický přínos práce tkví 

v neotřelém přístupu k psychomotorickému vývoji v l.r.života a  porovnání s posturou matky.
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Formální zpracování práce je dobré, jazyková a stylistická úroveň plně vyhovující, normy dodrženy 4

Poznámky, 

doplňky 

posuzovatele: 

Závěry práce v porovnání psychomotorického vývoje dětí a postury matek jsou 

přínosné, vyžaduje to návaznost dalších výzkumů pro longitudinální studii 

konkrétních dětí kineziologicky takto podrobně zpracovaných 

Otázky k 

obhajobě: nejsou

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře

Výborně
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




