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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.

1. Téma a cíl práce  výstižné odpovídající 
  

částečně 
odpovídající 

cíl a záměr 
nevýstižný

   Zvolené téma práce X                 
   Cíle práce jako celku X

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující
   Aktuálnost zvoleného tématu X

3. Zpracování teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Zřetelné definování problematiky X
   Solidní přehled dosavadních 
   poznatků

X

   Výběr relevantních názorů pro 
   daný    problém

X

   Logická výstavba práce (pořadí 
   kapitol)

X

4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Výběr použité literatury X
   Využití literatury v textu práce X
   Správnost citací v textu X

5. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Splnění cíle práce X
   Způsob shrnutí X
   Validita závěrů X
   Přínos práce X

6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující
   Kvalita a vhodnost příloh X



7. Spolupráce studenta s vedoucím
    práce

výborné velmi dobré dobré nevyhovující

   Využití konzultací X
   Akceptování rad a připomínek X
   Samostatnost při zpracování práce X

8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující
X

9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 
ojediněle

častější velmi časté

X

10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla*
   Celkové hodnocení práce X

11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě*
   Doporučení k obhajobě x

Komentář a připomínky k textu:
1. Práci lze svým tématem a cíli hodnotit jako mimořádně aktuální a zajímavou. Absence domácí literatury 

řešící tuto problematiku snižuje kvalitu teoretické části.
2. V empirické části pozitivně hodnotím snahu autorky o jednoduchý výzkum. Jednotlivé skupiny 

probandů charakterizuje na krátkých kazuistikách. Z širokého spektra pohybových činností vybrala 
cíleně jedny z nejdůležitějších – lokomoci a jemnou motoriku.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. K jak významný změnám by došlo ve složení skupin, pokud by hodnotícím kritériem nebyl věk, ale 

např. výsledky testu MMSE?
2. Jakými testy by bylo možné hodnotit soběstačnost v ADL? Uveďte příklady.
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