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Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na

úvod se zabývala představením testu Alberta Infant Motor Scale.
Uvedla důvod výběru tématu, cíl práce a hypotézu. Popsala
metodologii práce. Výsledky práce představila strukturovaně s
využitím přehledné tabulky s normami. Otázky a diskuze komise
směřují na opožděný psychomotorický vývoj a s tím související
normy. Vyplývá to ze závěrečného tvrzení autorky, že nejmladší děti
mají podobné výsledky jako kanadské, se stoupajícím věkem
vypadají české děti „opožděnější“. Oponentka práce se ptá
diplomantky, zda si je vědomá, že tento test může mít efekt stropu a
další oblasti, které diplomantka nediskutuje. Studentka přiznává, že
tuto oblast opomenula. Komise se shoduje, že diplomantka
nezohlednila a nediskutuje i další důležité oblasti z neurovývojového
hlediska. Diplomantka následně zodpovídá na otázky oponentky,
odpovědi jsou diskutabilní, nepřesné, na metodologii prakticky
nezodpověděla. Člen komise uvádí jako zásadní problém v
prezentaci výsledků metodologický problém při srovnávání české a
kanadské populace, jednoduše není srovnáno srovnatelné. Další
problém je při práci s literaturou, kde některé důležité kapitoly
výsledně obsahují pouze dva zdroje. Autorka udělala mnoho práce
zejména testováním dětí, ale metodologicky je práce diskutabilní,
kde právě tato diskuze a popis limitů v práci chybí. 
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