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Studentlia obolu fyzioterapie vypracovala tuto pláci v dubnu 2013. Text
Kjeho vvpr'acor'áni pouŽila 57 sdě]ení' z toho 46 zah]aničních'

tná 97 stran.

Cílem diplomové práceje ho(lnotit úroveň motorických dovedností a identifikovat
případné vývojové poruch motoriky u dětí a adolescentů hťajícína klavír pomoci
_Movement
diagnoslické metod} hodl]ocení notorických poruch u děti - baterie testů
Assessn]enl BatteN for Children, drúévydárrí MABC-2 (I_lerrderson el al., 2007)'
Úror'eň nrolol'ických clovednosti těchto dětí autořka poťovna]a s normami běžné
populacc s cílenl Ziistit: a) Zda existují ťozdi]y ve \'ý s ledcích j edDotli Vých komponenl
testu M.\Bc ]: b) Zda.je u dětí nloŽné nalézt diÍěrenci v iednot]ívých s]ožkách
motoťik) ] c ) Zda cxisluje sortvislost lneZi uror'ni motorlci1ch dol ec1nostijet1ince v
závislosti najeho schopnosti pozornosti a d) posoudit miru pohybové .ůtivity
vyšetřo\'aných děti.

v

úvodl]i leorctické óásti autorka shmuje pozlatky o vývojové dyspraxii čili výrojor.e
poruše kooldinace (DCD). o vlivu hudby na člověka a o možnosti využitílruttbyjiko
jedné z rnožných inten'encí v léčběmotodckých poruchNa záklaclč plostLldované literatury autolka navrlrla vhodný postup plo \'yše$ení 25
klavíIjstůvc věku 8 20 iet'

Děti rozděli]a na d\'ě skupiny podle následujících kritérií:
]) 14 dě1i na\'Ště\'ovalo základní unrěleckou ško]u (ZUŠ). obor hra rra klar,ír'
o lU( ot^arr \edbala r
Táboře'

VjzkL'n ' .c zrrcrttni|) dč i ,,e 7l ŠDL'nick''. Pr'lh:4

2)

ílis|Li snldovalo obor klavír rra Konzer\'aloři a VoŠJaroslava Ježka v Praze
a klavíIisli sttlclLr.jici na Gynnáziu a hudební škole hlavDího města Prahv se
Zaměřcním hra na klavir.
1

1 k la\

Vyšetieni aLl10ll(a provedla v prťrbělru roku 2012 a 2013 Kvantitativně Wšetřila
'
molori. .ť,l.\cdl]o.li rorrocl le\lo\e baleric N,lABC_)' U iednoLlirjcI slrrp;n
zjišt'ovall standaldní skóre jednot]ivých testů (MD ]. MD2, MD3, Ac1' Ac2, BAL1,
BAl,2. R^L]). c1á1e skóre komponent (\{D sC. AL sc. BAL-sCJ, st3ndaldni skóre
komponent (MD-SS. AC_SS. BAL_SS) ajejich odpovidající peťcentil (MD-P. Ac-P.
BAl _l ' '' '.' L_l,l ťel(o\e .kore l l l\):l.'anJ,lrdlll \ko_e '5\',].'dpoviJJjIcl
percentil (P).

K hodnoceni pozomosti v}'uŽila Test d2' Byl to vždy první test z dťlvodu udlŽenl
potřcbné poZornostj'
Posledni soLrč1rstír'1'Šetření bylo monitorovfuípohybovó aktívity pomocí ActiGraphu
GT3X prr rlrlblr jeclnoho týdne' S režimcnl Došeníakce]erometru souh]asi]o 16 dětí. z
toho hoJ]r(r1ilclni ch b'vlo pouze 10 měření' U pěti ncbyl záznam počtu koků' Data s
vyp1něll} nl 7á7nalnoVým ljstem zpracovalo centrum kinantropologického výzkumu
Fakult) lě]esnt l(uItltry Univerzíty Palackého v olomouci.

K lepši or'icrrtaci r' ltonečI'tých r'ýsledcích testu aubrka pouŽjIa tzv. semalorový
sy\lem' ''''ll '\ l b'll'e\ r)c']./o|lolnaaLl e la{ll]r cliIť r}sledkll leslLl' V ze'ene zór c
jsou výs]eC]k}'\,tr'tezíclr notmy. Žlutá barva patří skupinč olr.oŽenó trrotolickou

poluchou s nlltl]ostí dalšíhosledování. Červená barva upozolňuje najasnou
motorici(ou poluchu.

Pii hodfu)ccnínl úIov]1ě motolických dovednosti u 25 probandů aúorka zjistila
ohŤoženínlotorickou potlchou ujednoho plobanda' U žádného p.obanda nebyla
potvŽena signifikantní porucha nrotoriky' Hypotéza o lozdílnosti Ielativní četnosti
motorických obtíŽímezi klaví.isty a běžnou populací nebyla potvrzena'
Pruměrná úLroveň ceikových mototických dovedností testovaných dětí oscilovala
na
hran'ci pnll'elu llnrm) bé71c popu'ace' Pri xnal),,e rýs'edků ) iednorlirjc\
komponent testu MABc-2 autorka zjistila podprůměmou urová v oblasií manuální
zručnosti. V komponentách hrubé motoriky a rovnováhy z.jistila nadpruněríé
r'ýkony' Dále nalezla signifikantní lozdíly v průměrných výsledcích'mezi
komponenlallli manuální Zručnost a fuubá n]otorika a mezi komponentami manuální
zručnost tl lovnováha'

V testu pozornosti d2 autolka 7-.jisti]a lladprůlněmé výs]edky s]edovaného ce]kového
počtu zpťaco\'anÝch znakťr i celkového výkonu' PIokáZa]a také statistickY
významnou
kole]aci r]]eZi ťrrolní motorickýclr dovedností a poZornosIí'

Pii hodnoceni rlirr' pohvbové aktivity pomocí akcelerometrů ActiGlaph GT3X
autorka LLkáZir]a Lr vYšetřovaného souboru nižšípohybovou aktivitu nežje g1obáJní
doporučcní pohybové aktivity'
Diplonlol'á pr'áce přináši dalšítuzemské Zkušenosti s hodnoceltím aolikace baterrí
Ie5lů \'1o\ |]]e- As\essmenl Ballcry lorchilJren. druhc v)tlart úqsc-.2u

probaIrclů s d1ouhodobýrr'r zájmem o lrudbu.

K piedloŽc|ómtl textu dip]omové práce mám dotazI
Všichni \'!'šelřoVaní dosahovali nizká skórc v komponentě manuální zručnosti. Jistě

podí]í\'!'uŽjll jiné strategie, než lla kteťéjsou zr,1klí během fuy ná klavír. MťŽete
kromě uvedené odlišltéstrategie a absence pií]ežitosti pracovat s naticí a šroubkem
v
minulosLi dále komentovat podprůměmou ťtťoveň v ob]ásti nanuální zručnosti?
se

Požador'aného cí1c sludentka dosáh1a, osvojila si netodický posttjp pro 1roclnocení
probanc1ú a zlrorlnotiia nálezy u klavíristů. Pii porovnání výsiedků zjistila
určité
změny' \''clkínl přínosem plo studentkll byla moŽnost seznámit se se zpťtsobem
vyšetieni hrubé nlotoťiky, pozornosti a pohybor'é aktivity' Strtrlentka mlla možnost
jednat s probancl1 i iejich rodiči'
P.áci je.lnozni]čně doporučuji k obha.jobě a h odnotínrji stup

V Praze clne i2. května 2013
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