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Je známo, jaký vliv má lateralita na jemnou motoriku dětí s CKP?
Byly sledovány i jiné sporty než Taekwondo, které by byly vhodné pro děti s CKP?

výborně

Způsob zpracování rešerše odpovídá nárokům kladeným na magisterskou diplomovou práci.

Text je přehledný a čtivý. 
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Stanovené cíle práce byly splněny.

Teoretická i speciální část práce je zpracována podrobně a přesto přehledně.
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Centrální koordinační porucha -literární rešerše 

Teoretická část práce pojednává o centrální koordinační poruše, její diagnostice, dělení a vyšetřování v průběhu 
různého věku dítěte. V praktické části byly porovnávány studie pojednávající o atypickém vývoji motoriky dětí 
s centrální koordinační poruchou. V diplomové práci je často použita zkratka CKP (centrální koordinační porucha) 
a také DCD (developmental coordination disorder) a to v závislosti na zdroji, ze kterého bylo čerpáno. 
DCD je anglický ekvivalent zkratky CKP.


