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Autorka si zr'olila jako léma práce ,,výskyt a hodnoceni vývojoYé dyspřaxi€ ve vztahu

k úťovÍi motorických dovedností u lehcc nedonošených děÍi'"

výZnam prác€i

Práce je zaměřena na ploblematiku výsk}tu vývojové dyspra'rie u lel'rce nedonošených dětí'

v praci .je přehledně popsána prematurita, její přičiny a následky' dále specifika

neuromoto ckého vývojc u nedonošeného dítěte' H]avní část práce je 7Jměienx n3

problematiku vývojové dyspraxie, což odpovídá názvu práce' V současné době je totiŽ

vývojové dyspraxii Developmental Coordjnation Discorder (DCD) věnována mnohem větší

pozoir'rosl než v minulosti a poznatky o výskytu této poruchy u 1ehce nedonošcných dětijsou
v odborDé ]iteratuře loztříš1ěné a špatně dostupné' Autorka v práci podala ucelený přehled o

DCD u lelrce nedonošeDých dětí.

Formílní popis práce:

Pr'ácc byla dokorrčena v dubnu 2013' má ] 07 slr.ar! 65 citací' z toho 48 cizoja4'čných. Z vícc
ncž polovin-v byla čerpána liteřatura ne stalší neŽ 5 let. Práce je cloplněna scznamem zkratek'

6 přilohami, '10 obťázky včetně grafů a 18 tabulkami' Je r-ozdělena na tcoretickou a praktickott

část. obě óástijsou v iovnováze'

obsah pÍáce:

V teoretické čásri podává autolka přehled pubiikovaných infotmací o cílové skupirrě 1ehcc

ncdonošených dětí' Tato čáslje členčna do 5 kapitol'

Kap' 1. Prcmalurita: popisuje růst a vývoj v prenatálním období, k1asifikaci prcnatulity.
delinuje chronologický a korigovaný věk. vztah nezi polod í víihou a stupněm

nedonošenosti' popisLlje příčiny a dťrsleclky nezra1osti včetně pozdnich morbidil'

Kap. 2. Neuromotorický vývoj nedonoseneho clitere: zabjvi se odch)Lkami v posturální

aktivitč' posturálni .eaktivitě a primitivní reflexologii u nedonošených dětí proti dětcm

narozených v telmiDu.



Kap' 3' Psychologické a pedagogické problémy nedonoŠených: je velice cenná' shrnuje

poznatky o_chování, vzdělávacích scbopnostech a školních dovednostech u děti s lehkou

nedonošcností.

Kap' 4' Vývojor,á dyspraxie: popisuje prer'alenci' etiologii' kornorbity, diagnostiku a telapji

u děti s DcD'

Kap. 5' výskyt vývojové r:lyspraxie u lebké prematu ty: je přeclrodem do čás1i pr'aktické'

V teoretícké části autorka sl'rromáŽdila velké mnoŽství informací týkajícíclr se lehké

pťcmatu ty á ] avně inlbrmací o výsk}'tu vývojové dyspraxie u dětí s lehkoll nedonoŠeiosti'

ir'rformace roztiídila a r-ispořádala logicky a přehledně' Za cenné povaŽuji, Že autorka aktivně

vyhledala a diskutovala tuto problematiku s dětskými neurology' MUDr' HáIkem a Ml]Dr'
Zezulákovou. kteří se dlouhodobě zabýva.ji diagnostikou a terapií u nedonošených dětí-

Pldktick(í člist popisL|je samotný výzkum ajeho výsledky. 
'

V kapitole 2 stanovuje autorka cíle pIáce a hypotézy.

Cíle práce:

- Zjistit' zda jsotl lel'rce nedonošené děti zatíženy vyšším výskytem motorjckých obtiži

v porovnání s dčtmi nalozenými v telminu'

- Polovna| výše zjištěné hodnoty s bodnotami pťo standardnÍ populaci'

- Zjistit možnou souvislost nlezi výsledky vyšetieni pomocí standardizované Testovací

bitcrie MABC-2 a výsiedky hodr'rocení postury a posturálních funkcí pomoci

\'yšetiovacího plotokolu sestavenóho terapeuty-

- Zjistit, zda dílčí výsledky z MABC-2 koielrÚí s dílčími poloŽkami vyšetřo\'acího

protoLull po<turálnich fu nkci'

Autolka stanovila 6 hypotéZ.

V kapitole ] je popsána metodil(a pláce.

V kapitole ]-1 autorka popisuje charakteťistiku souboru' Definuje zde výzkumnou skupíru
Lehce nedonošených dětí (LPD. kterou pro výzkum vybrala podle přesně Zadaných kritérii.

kontrolní skupinu dětí s negativní prenatální, pe natální a postnatální anirmnézotr a skupinou

standaldni populace vývořenou při sesta\'ovlrní st.u]dardizovaného testu MABC_2'

V kapitole 3'2 autorka popisuje metodikrr vyšetřcní'
Vyšeiiení probíhalo na dvou lrrovnich. Skupina probandů s lehkou nedonošeností b)'la

n"jdříve t"slovanu d]e standardizovaného tostu MABC'2 a následně bylo provedeno

\,rdrro.crri pos.tr11 a po.turálnich flnLci'



Kapitola 4 obsahuje výsledky
vjrsleclky jsotr uvedeny přeh]edně' popisnou formou' postupně pod1e jcdnotlivých hypotéz'

Jsou znázó.něny v grafech a tabuLkáclr s přesným popisem jak v textu, tak v příloze (přiloha

č'5 a 6)

Kapitola 5 zďlrnuje diskuzi'
ÁLLtorka rliskutuje zvlášť poznatky získané v teoretické a praktickó části'

V diskuzi k teóretické části povaŽuji za přinos porovniíní poznatků o vývoji dy aniky
primitivnich ťeflexů u nedonošených dětí'
v diskuzi k praktickó části je výzlamná část, ve ktelé se autolka na základě statistického

zpracování výsledků zamýšli nad jednotiivými testy z plotokolu vyšetření postury a

posturálních linkci- Autorka na základě porovnání výsledků z tcstová1í MABC-2 a protokolu

vyŠetření postury a posturálních funkcí navrhuje' kteÉ testy z toholo protokolu by mohly být

pii klini"ké. vyšetŤeni dítěte v béŽné ordinaci iednoduchými indikátory pro přítomnost

výl'ojo\'é dyspťaxie i vyšetiovaného dítčte.

Závěr práce obsahuje s1ručnó shrnutí cilů práce a výsledků z praktické části práce' Autolka

v závěiu práce pok1ádá otázky, kteÉ by mohly být námětem pro další výzkrrn'r'

Závěr hodnocení:

Název práce odpovídá obsahu prácc'

cíle pláce autoIka splniia.

Autorka pláci Zpracovala zcela samostatně' byla scllopna získat velký objem inforn'rací

o problemarice vývojové dyspraxio u lehce nedonošených détí a přehledně ie utřid]t do celku'

V prÍlběl'ru testování dětí pomocí MABC-2 a při vyšetření dlc protoko1u vyšetioní postury a

postur'álni pťokázala výborné praktické Zlalosli.

výsLedky Z praktické části (výzkunrl' lze převést do kliDické praxc- Na zák1adě plovedeného

te;tová]; alltorka navrhuie testy. které lze zařadit do béŽného klinickébo vyšctření pro

vyslovcni podezření na přítonnost DCD. Dále autorka nawhlÚe, že úkolem pro další výzkurrr

by bylo trpřesnení a cílenější výběr testťl v plotokolu vyšetřeni postury a posturálních funkcí'

Doporučuji diplomovou práci L obhajrrbě.
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