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Práce je napsána na 58 stranách textu (plus přílohy). Autorka čerpala ze 45  
literárních zdrojů, z toho je 18 cizojazyčných.  
 
  
 
 Práce je zpracována přehledně v osmi kapitolách, po té je vřazen referenční  
seznam a přílohy. Autorka se rozhodla zpracovat souvislosti terapie vývojové  
dysplazie kyčelních kloubů (DDH) a posturální vývoj těchto dětí.  
 
  
 
 V teoretické části je podrobně zpracována kineziologie kyčelního kloubu,  
etiologie DDH, biomechanický pohled na tuto poruchu a zobrazovací metody, které  
se při diagnostice používají. Poslední dvě kapitoly teoretické části se věnují  
posturálnímu vývoji dětí a vyšetření posturálních reakcí, které autorka použila jako  
část vyšetření. Teoretickou práci hodnotím jako proporční a má jasný vztah k tématu  
práce.  
 
 Výzkum probíhal na ortopedické ambulanci FNM, na poliklinice v Kartouzské a  
v Nemocnici Kladno. Přestože výzkum začal v předstihu, na několika pracovištích a  
bylo vyšetřeno 50 dětí, pouze 16 dětí odpovídalo požadavkům kladeným na tento  
výzkum. Bohužel se toto množství ještě zmenšilo z důvodů nedodržení terapie nebo  
dalším onemocnění dětí. Soubor byl rozdělen na tři skupiny. Proběhlo klinické  
vyšetření ortopedem i fyzioterapeutem. Byl proveden videozáznam vyšetření  
polohových reakcí. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách, samostatně je uveden  
statistický výpočet, jehož výpovědní hodnota při tomto malém počtu jednotlivých  
probandů a jejich vyšetření je otázkou.  
 
  
 
 Kapitola 7. Diskuze je velmi pěkně zpracována, na sedmi stranách textu.  
Autorka konfrontuje názory recentní i dříve publikované s výsledky svého výzkumu.  
Souvislosti mezi ideálním resp.neideálním posturálním vývojem dětí při DDH  
publikovány ve světovém písemnictví nebyly. Pěkně je propracovaná část o vztahu  



spontánní aktivity, polohových reakcích a neideálním vývoji.  
 
  
 
Závěr: Z této magisterské práce vyplývá, že terapie DDH, která má jasnou prioritou  
pro zdraví dítěte, nese i určitá rizika pro ideální vývoj dítěte (pohybová deprivace při  
abdukční terapii, nemožnost strávit potřebný čas v poloze na břiše a tím ztížené neideální 
zapojení mnohých pohybových vzorců atp.). V tom bych viděla význam  
předkládané práce Terezy Vavrečkové, a doporučuji ji k obhajobě. Zásadní  
připomínku nebo nedostatek vidím pouze v počtu vyšetřovaných probandů, což  
autorka sama v závěru konstatuje.  
 
  
 
Dotazy na diplomantku, připomínky k práci:  
 
1) podle čeho proběhlo rozdělení souboru probandů na 3 skupiny, lépe vysvětlit  
v textu, kde se o třech skupinách prvně hovoří s.32-33  
2) s.35 není třeba opakovat hypotézy, práce je jasně strukturovaná  
3) s.38 v legendě tabulky č.12,14 a 15 chybí vysvětlení zkratky AX, pro  
přehlednost bych uvítala nějaký komentář k tomu, co znamená 100%- 50%- 
0%  
4) s.54 …spontánní aktivita se odlišovala od normy… jak definujete normu, je ve  
vaší práci norma někde specifikovaná?  
5) zajímalo by mne, jak probíhala spolupráce s ortopedickými pracovišti?  
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