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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

4

Aktuálnost a originalita práce je značná. Znalost psychomotorického vývoje dítěte je v praxi fyzioterapeuta velmi 
podstatná. Praktické upotřebení této znalosti je možné v celé šíři oboru fyzioterapie. Autorka si během 
vypracovávání práce vyzkoušela samostatně vyšetření kojence a výsledky pozorování zpracovala.  

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…

4

Práci vypracovala autorka samostatně. Teoretickou část nastudovala z domácí dostupné literatury a načerpané 
znalosti výborně uplatnila v praktické části. Praktické informace získávala od erudovaných odborníků.

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…

4

Cílem této práce bylo pochopení a následné vyšetření psychomotorického vývoje dítěte pomocí aspekse. 
Vyšetření pouhým pohledem na dítě je velmi těžké a náročné. Vyžaduje to výbornou znalost PMV, dokonalou 
teoretickou přípravu. Autorka si vyzkoušela „vidět“ a se získanými informacemi následně pracovat a pozorování  
zapsat. Pokusila se i prognózu vývoje postury dítěte do budoucna.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…

4

Zpracování práce je na vysoké úrovni. Autorka výborně formuluje problematiku PMV dítěte velmi čtivou formou. 
Rozsah práce je značný, velmi časově náročná byla praktická část - pozorování. Fotodokumentace je výborná a 
dostatečně vypovídající.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Práce, kromě vysoké odborné úrovně, je i velmi dobře stylisticky 
zpracována.

Otázky k 
obhajobě:

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Dopručuji

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře - dobře

výborně

Datum:
1.6.2014

Podpis:
Mgr. Petra bartlová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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
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