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Posturální stabilizace a rovnováha - teoretická východiska problematiky a vymezení pojmů (rešeršní práce)

Cílem diplomové práce je podat přehled o problematice terminologie posturální stabilizace a rovnováhy a zjistit, 

čím se odlišuje rovnováha a posturální řízení. Dále se práce zabývá v současnosti nejpoužívanějšími metodami 

k hodnocení posturální stabilizace a rovnováhy pomocí přístrojové techniky.

Metodologie práce je uvedena až za teoretickými východisky.

Mgr. Kateřina Holubová
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85 (56 cizojazyčných)
3 tabulky, 8 obrázků, 2 přílohy

stupeň hodnocení

Stanovené cíle práce byly splněny.

Oceňuji hloubku zpracování zvoleného tématu.

Počet použitých literárních zdrojů je adekvátní charakteru práce. Jednoznačně převažují cizojazyčné prameny. 

V textu ale místy chybí citace (např. s. 24, 32, 83, 87) a doslovné citace nejsou správně uvedeny.

K jakému závěru ohledně odlišení rovnováhy a posturálního řízení jste dospěla? Které z popsaných přístrojových 

metod považujete za nejpřínosnější pro praxi fyzioterapeuta?

velmi dobře

Způsob zpracování rešerše odpovídá nárokům kladeným na magisterskou diplomovou práci.

V textu jsou gramatické chyby a překlepy.

V textu chybí odkazy na tabulky, ve kterých je navíc špatně rozdělený text. Tab. 1 je rozdělena na dvou stranách.


