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Diplomová práce posluchačky 2. lékařské fakulty UK v Praze, následného magisterského 

studia oboru fyzioterapie Bc. Terezy Vavrečkové je zpracována na téma „Posturálně 

lokomoční vývoj u dětí s vývojovou dysplazií kyčelních kloubů“. 

Formální popis práce: práce byla dokončena v srpnu 2010, čítá 76 stran, 61 citací literatury, 

z toho 49 cizojazyčných, 42 citací článků z odborných recenzovaných periodik, více než 75% 

byla čerpána literatura ne starší než 5 let. Je doplněna 5 přílohami (str. 59 – 76), obrázky, 

příslušnými tabulkami a grafy v textu. Proporcionalita diplomové práce odpovídá 

požadavkům: 31 stran přehled teoretických poznatků (str. 12 – 31), 2 strany cíle a hypotézy, 2 

strany metodika použitých vyšetřovacích metod a průběhu odebíraných dat (str. 32 – 34), 12 

stran výsledky a měření (str. 35 – 46), 6 stran diskuse (str. 47 – 53), 1 stránka je věnována 

závěru. Referenční seznam je uveden dle státních norem na stranách 55 – 58. 

Závažnost práce: vybrané téma je zajímavé pro praxi fyzioterapeuta, který respektuje 

potřebné léčebné postupy ostatních odborníků. Práce měla potvrdit empirické zkušenosti 

z dlouholeté praxe fyzioterapeutů, že letitá osvědčená úspěšná ortopedická konzervativní 

léčba vrozené dysplazie kyčelních kloubů (VDK) má sekundárně nepříznivý vliv na celkový 

posturální vývoj dítěte. 

V teoretické části práce (str. 12 – 30 – 4 hlavní kapitoly), popsala autorka kineziologii 

kyčelního kloubu, etiologii, epidemiologii, morfologii VDK, posturální vývoj vztahující se ke 

zvolené problematice. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly jsou stručné, výstižné, srozumitelné. 

Cílem práce bylo poukázat na souvislost ortopedické konzervativní terapie a jejího 

nepříznivého vlivu na proces posturální ontogeneze – na fixaci asymetrií muskuloskeletálního 

systému. Autorka si položila 4 hypotézy: 



Na konci konzervativní ortopedické léčby VDK 

1. Budou přítpmny patologické změny ve spontánní aktivitě 

2. Budou přítomny změny u jednotlivých polohových reakcí 

3. ultrasonografický nález bude korelovat s klinickým nálezem 

4. u vyšetřovaných dětí bude zhoršený motorický projev 

Metodika a techniky zpracování práce (str. 32 – 34):  

Zatímco krátkost v první části práce přináší srozumitelnost, v kapitole metodika vyšetření 

naopak. Oponent postrádá kritéria výběru vyšetřovaných dětí, kritéria rozdělení dětí do 

skupin. Sice na stránce 32 autorka uvádí tabulky charakteristiky skupin, ale textový komentář 

k nim chybí, objevuje se až na stránce 34, či až na stránce 35 v kapitole Výsledky – to vše 

vede k nepřehlednosti.  

Výsledky autorka uvádí na stránkách 35 – 46. Ke zpracování má oponent tyto výhrady: 

a/ postrádá na straně 36 tabulku s výsledky 1. vyšetření 

b/ legendy k tabulkám, zvláště u tabulky č. 1. nejsou jasné – až po dlouhém listování a pátrání 

v mysli oponent zjistí co znamená hypotéza H2a, H2b, H2c atd. 

Diskuse čítá 6 stránek textu (str. 47 – 53) a splňuje všechny požadavky. Autorka v diskusi 

porovnává nejenom pohled na danou problematiku mezi jednotlivými odborníky – ortopedy a 

publikovatelnými názory odborníků z fyzioterapie, ale z diskuse je patrná vysoká teoretická a 

praktická vzdělanost autorky. 

V závěru znovu opakuje potvrzení či vyloučení hypotéz. Toto a zrovna tak další mnohé 

poznámky (např. zmínka o malém souboru dětí a jeho důvody) patří do jiné části práce např. 

do diskuse. 

Ve  formálním zpracování diplomové práce zjistil oponent až na 5 stránkách překlepy, což 

vůbec nesnižuje celkovou formální úpravu práce, nejde o opakující se jev. 

Oponent vyzdvihuje odvážnost zvoleného tématu, práce je čtivá, zajímavá, předkládá mnoho 

poznatků, hlavně v kapitole Přehled poznatků. V této kapitole také oponent kladně hodnotí 



zpracované části o posturální ontogenezi vzhledem k dané problematice, které autorka 

z mnoha literálních zdrojů převedla v ucelený a srozumitelný text. (viz str. 24 – 29). 

Otázky oponenta: 

1. Jaká byla jasná kritéria výběru vyšetřovaných dětí? 

2. Jaká byla jasná kritéria pro rozdělení dětí do jednotlivých skupin? 

3. Na straně 16 píšete o rozsahu pohybů v kyčelních kloubech podle 3 autorů; z textu 

vyplývá, že jde o rozsahy dospělého jedince. Během sběru teoretických dat jste se 

setkala s určitým „tabulkovou“ vývojovou goniometrií u dětí? 

 

Oponent doporučuje diplomovou práci k obhajobě. 

 

PaedDr. Zounková Irena 

 

 

V Praze, 3. září 2010 

 

 


