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úroveň Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  X   

praktické zkušenosti X    

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 
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úroveň Kritéria hodnocení práce 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací X    
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy  X   
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Diplomová práce obsahuje 75 stran bez seznamu literatury a příloh. Je rozdělena vyváženě na 

teoretickou a praktickou část a v rešerši literatury a teoretickém rozboru se objevuje více jak 

40 výchozích prací, jak domácích, tak především zahraničních autorů. 

Na práci je nutné vyzdvihnout její velmi široký záběr, kdy byla na jednu stranu snaha 

deskriptivně postihnout úroveň vybraných parametrů posturální stability u specifické skupiny 

dětí a na druhou stranu snaha o zhodnocení efektu intervence na úroveň vybraných 

posturálních parametrů. Otázkou zůstává, zda právě snaha o takto širokou a pro realizaci 

velmi náročnou činnost nezpůsobila určitou neurovnanost v celkovém dojmu z předložené 

práce. 

Práce přináší velké množství velmi zajímavých dat a to jak z deskriptivní, tak z intervenční 

části, ale vlastní výsledky zůstávají částečně nevyužity a neuchopeny z hlediska vlastních 

závěrů, tak z hlediska komparace s již známými studiemi. 

Přístup studentky k práci byl velmi aktivní a všechny stanovené úkoly svědomitě plnila. 

Stupeň hodnocení práce jsem dal velmi dobře z důvodu určité menší přehlednosti vlastních 

výsledků a za nevyužití velkého potenciálu velmi hodnotných dat získaných během realizace 

práce. 


