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Jméno diplomanta:

Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

samostatnost diplomanta při zpracování 
tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná

V průběhu praxe ani po ní se mnou student práci řádně nekonzultoval.

Nedostatečný počet zahraničních literárních zdrojů. Citovány převážně knihy (24 z 27). V seznamu literatury chybí citace 
ústního sdělení. Diskuze nedostatečně komentuje výsledky vlastní práce v porovnání s již publikovanými vědeckými pracemi.

Nestandardní stránkování příloh. Závorky s citacemi jsou mimo větu. 
Na str. 44 zůstal text nejspíš v "pracovní" verzi. 
V Tabulce č. 4 chybí obvod stehna PDK. 
Od 4. Terapeutické jednotky chybí číselné označení následujících jednotek a od str. 53 je text popisující 
provedení terapie nepřehledný.

Zcela chybí kapitola Metodika práce.

Shrnutí teoretických poznatků a prezentace vybraného pacienta s danou diagnózou.

67

27 (7 cizojazyčných)

22 tabulek, 7 příloh
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5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 15.9. 2015
Mgr. Kateřina Holubová

V Tabulce č. 13, 14, 16, 17 jsou uvedeny výsledky vyšetření v nestandardní podobě. Pro roszah pohybu 
je zapsána hodnota 12,5 a pro zkrácení svalu st.-1.
Na str. 45 a 79 je popsána "rozložená" poloha při Vojtově reflexní lokomoci. Která poloha konkrétně je tímto 
myšlena?
Od str. 50 dále je popisován nástup na Propriomed. Jedná se opravdu o tuto pomůcku? 
Proč byla stimulace dle Kenny prováděna vždy pouze třikrát?
Proč byly prováděny opakovaně mobilizace drobných kloubů nohy ačkoliv v nich nebyly přítomny blokády?
Proč byly měkké techniky aplikovány vždy až v závěru terapie?

dobře


