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1. Téma a cíl práce  výstižné odpovídající 
  

částečně 
odpovídající 

cíl a záměr 
nevýstižný

   Zvolené téma práce ×
   Cíle práce jako celku ×

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující
   Aktuálnost zvoleného tématu ×

3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Zřetelné definování problematiky ×
   Solidní přehled dosavadních 
   poznatků ×
   Výběr relevantních názorů pro 
   daný    problém

×                                           

   Logická výstavba práce (pořadí 
   kapitol) ×

3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Definování výzkumného problému ×
   Definování cílů výzkumu ×
   Popis zkoumaného souboru ×
   Popis použitých metod ×
   Adekvátnost použitých metod ×
   Způsob prezentování výsledků ×
   Diskuse: kvalita interpretování  
  získaných výsledků  

×

4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Výběr použité literatury ×
   Využití literatury v textu práce ×
   Správnost citací v textu ×



5. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Splnění cíle práce ×
   Způsob shrnutí ×
   Validita závěrů ×
   Přínos práce ×

6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující
   Kvalita a vhodnost příloh ×

7. Spolupráce studenta s vedoucím
    práce

výborné velmi dobré dobré nevyhovující

   Využití konzultací ×
   Akceptování rad a připomínek ×
   Samostatnost při zpracování práce ×

8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující
×

9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 
ojediněle

častější velmi časté

×

10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře Neprospěla
   Celkové hodnocení práce ×

11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě
   Doporučení k obhajobě ×

Komentář a připomínky k textu:

Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o diagnostice, terapii a osobních zkušenostech z praxe dětského 
fyzioterapeuta u dětí s CKP a tím splňuje vytyčený cíl.
Teoretická část je přehledně a logicky zpracovaná, s využitím aktuálních poznatků.
V praktické části jsou představeny 2 kazuistiky, se společným nálezem CKP různého stupně. Je dostatečně 
podrobně popsáno vyšetření klientů, průběh terapie, zmínění únikových mechanismů, jejich korekce při terapii a 
spolupráce s rodiči. Vhodné je zařazení kapitoly Vyhodnocení kasuistik, kde jsou shrnuty změny po terapii a 
zmíněn dlouhodobý rehabilitační plán.
V kapitole Diskuze jsou řešeny aktuální otázky týkající se toho, kdy a kdo má diagnostikovat CKP u dětí. Jsou 
správně zmíněny názory několika skupin odborníků na danou problematiku.

K práci mám několik formálních připomínek:
1) tabulka č.1 by pro přehlednost mohla být vytištěna na 1 straně
2) v kapitole 4.1.2 u popisu polohových reakcí u Vojtova bočního sklopení je nedokončená věta a chybí 

tedy popis toho, jak vypadá reakce levostranných končetin



Dvě až tři otázky k obhajobě práce:

Z jakého důvodu jste u kasuistiky č.2 v terapii RP zvolila model závěsu?
V kapitole 3.1.1. máte popsanou metodu orofaciální stimulace dle Castilla Morallese. Využíváte ji Vy sama 
v praxi?
Jaký máte názor na zařazení doplňkových  terapeutických postupů – cvičení na míči a cvičení v bazénu – u dítěte 
s CKP?
Jakou máte zkušenost s časností záchytu dětí s CKP v praxi?
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