
Požadavky na uznání seminárních prací z předmětů KNT3, KNT4 a KNT5 pro 

akademický rok 2022/2023. 

Studenti vypracují písemné odpovědi na otázky položené pro každý z 

uvedených předmětů v rozsahu nejméně 3 strany A4 (minimální rozsah 

seminární práce pro každý předmět). 

Pro otázky č. 2 a 3 v předmětech KNT3, KNT4, KNT5 musí být uveden 

referenční seznam, s důrazem na zahraniční citace.  

Seminární práce budou vypracovány v souladu s požadavky „Kompendia“ či 

„APA“ (písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5). 

 

Otázka č. 1 je společná pro všechny předměty (tj. KNT3, KNT4, KNT5), otázky č. 

2 a 3 jsou odlišné pro každý z předmětů. 

Otázka č. 1 je složena z několika dílčích otázek 

Co z metod, s nimiž jste se setkali v předmětu KNT3 (stejně bude samostatně 

vypracováno i pro předmět KNT4 a KNT5) bylo pro Vás nejpřínosnější? Od 

kterého vyučujícího? V čem spočíval největší přínos? Jaké jste získali nové 

důležité poznatky oproti předchozí výuce? 

Otázky č. 2 a 3 

pro KNT3 

Popište principy a využití mobilizace periferního nervového systému. 

Popište nové operační přístupy a rehabilitační postupy po operacích léze LCA. 

pro KNT4 

Jaká jsou specifika fyzioterapie dětí s autismem? 

Popište principy Bobat konceptu NDT a možnosti jeho využití v klinické praxi. 

pro KNT5 

Popište princip metody ACT a její využití v praxi? Zároveň porovnejte metodu ACT s metodu Roswithy 

Brunkow.  

Jaké jsou možnosti diagnostiky a terapie poruch pánevního dna? 

Možnosti odevzdání seminárních prací (vždy odevzdávat všechny seminární 

práce v papírové podobě, tj. 3 samostatné! kusy seminárních prací): 

a) seminární práce odevzdat v obálce na recepci RRR Centra na jméno paní 



sekretářky (Bc. Martina Pružincová) 

b) v případě nepřítomnosti paní z recepce lze seminární práce umístit v obálce do poštovní 

přihrádky katedry fyzioterapie (nachází se v budově A u recepce), na obálku uveďte jméno paní 

sekretářky (Bc. Martina Pružincová) 

c) další možností je zaslat seminární práce obyčejnou poštou na sekretariát 

katedry fyzioterapie (Bc. Martina Pružincová) (neposílat prosím doporučeně!) 

Nezapomeňte u hlavičky seminárních prací uvést příslušnou zkratku KNT, Vaše 

jméno, email, telefon a datum. V případě nedostatků Vás na Váš email osloví 

ohledně KNT 4 a KNT 5 PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D., ohledně KNT3 Mgr. Elisa Isabel 

Doleželová, Ph.D. 


