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Komentář a připomínky k textu:
* Práce je dle mého názoru zbytečné rozsáhlá a to především její teoretická část, která čítá 46 stran. Studentka
v jednotlivých kapitolách několikrát opakuje stejné myšlenky i autory. V praktické části, která sestává z 39 stran
považuji za nadbytečné uvádět ve výstupním kineziologickém vyšetření podrobný popis výsledků, které jsou
totožné s výsledky vyšetření vstupního. Také v rámci jednoho kineziologického vyšetření opakuje některéá
vyšetření dvakrát (vyšetření pánve jako součást vyšetření stoje a samostatné vyšetření pánve).
* V kazuistice číslo 1 je zásadní rozpor mezi výsledky vyšetření stoje aspekcí a vyšetření pánve, které hodnotí
stejné fenomény.
* V podkapitole 2.1.5 Závěr vyšetření neshrnuje studentka pouze výsledky výstupního vyšetření, ale popisuje, o
co se v terapii snažila, což do této kapitoly nepatří.
* V textu neodpovídá číslování obrázků jejich skutečnému pořadí a na některé obrázky zcela chybí odkaz
v textu. Totéž platí pro přílohy.
* Studentka cituje nedostatečné množství zahraničních zdrojů .
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
Ve vstupním kineziologickém vyšetření uvádíte výsledky vyšetření pánevního dna. Jakým způsobem jste toto
vyšetření prováděla?
Co hodnotí tzv. fenomén předbíhání a jak jsou výsledky testu interpretovány?
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