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Cílem rešeršní práce a původní expelimentální pláce je zhodnotit úroveň motorických
dovedností u dětí s obezitou pomocí diagnostického testlr Movement Assessment Battery for
Children 2 a zjistit koreiaci mezi motorickými dovednostmi a pozomostí u obézních dětí.

Nestrukturovaný abshakt přehiedně shrnuje metorliku' cíl i výsledky vlastní
experimentální práce. Výběr klíčových slovje adekvátní.

V přehledu poznatků studentka prokrízala velmi dobrou schopnost práce se zahraniční
i tuzemskou literatuou. Rozsah lešeršní části je adekvátní diplomové práci. Je členěna do tří
velkých kapitol' V pwní kapitole jsou uvedeny poznatky týkající se dětské obezity' Dí]há
kapitola je zaměřena na informace o vývojové dyspraxii. ve třetí kapitole jsou uvedeny
dosavadní studie hodnotící vztal DcD a obezity' Autorka čelpala z adekvátnich zdrojů, k obsahu
reše*ní pláce výhrady nemám.

cíle práce jsou definováty stručně a jasně, pro ýzkum bylo stanoveno 7 hypotéz' které jsou
formuiovány správně.

v metodice autolka popisuie sotrbor 32 probandů, kteří jsou ve věku 9 - 18 let. Je zde uveden
pruběh \Tšetiení pomocí baterie MABC-2, testem pozornosti d2 a stanovení percentilu BMI.
Také popisuje způsob zpracovrání dat včetně výběru statistických metod. Drobné výhrady mám
k někteďm nepřesným informacím uvedených v této kapitole' Např. sadu testů pro věkovou
kategolii 3-6 let má k dispozici Klinika rehabi]itace a tělovýchovného lékďství 2. LF UK a FN
Motol a autorka uvádí, Že není v ČR k dispozici. U popisu jednotlivých úkolů sadou MABC-2
(Hendelsona et al., 2007) není uvedeno, že informace v metodice jsou jen zkácené a olientační,
často nejsou popsány chyby' kdy se úkol považuje za neúspěšný. vyšetření podle uvedených
instrukcí by mohlo bý nepřesné' Např. u rikolu MDl- umíst'ovrání kolíčku není uvedeno' že
kolíček nesmí spadnout, nesmí se.jich blát 2 a více Ďajedou; u úkolu MD2 - navlékání šňtrrky
není uvedeno' Že destička nesmí bý nikde opřena'

Výďedky byly statisticky zplacovány a jsou uvedeny ve fo1mě tabulek, sloupcových
nebo bodových gIaflt i slovních komentáŤů' ve statistickém zpmcování jsou drobné stylistické
íepřesnosti, např. na stnně 49 je konstatováno, že lelativní četnost motorických obtíŽí
u obéZních dětí se signiÍikantně liši od relativní četnosti motodckých obtíží u běžné populace'
není zde však uvedena p-hodnota. Dále v práci byly ziištěny týo výsledky:



. Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi jednotlivými motorickými dovednostmi obézních

dívek, ovšem u obézních chlapců byl zjištěn signifrkantní tozdí| mezi dovednostmi

zahmuj ícími míření a ch}'tání a mezi Iovnováhou'

. Nebyl zjištěn signifikantní rozr:lí1 mezi úrovní motorických dovedností mezi obézními

dívkami a obézními chlapci'

. Hodnota percentilu BMI s hodnotou percentilu MABC-2 testu korelovala statisticky

významně pouze u chlapců' u dívek nebyla tato kolelace potvlzena'

. Nebyla prokázrána ani kolelace mezi motolickými dovednostmi a pozorností'

Diskuze je zpracoviína na 5 stÍánl(ách textu. studentka mimo jiné poúazuje na podobné

studie, které se zabývají souvislosti mezi dyspraxií a obezitou' Komentuje zjištěné q;sledky

i limity vlastní studie' V ávěru studontka shučně shmuje výsledlq vlastni experimentální práce'

Téma práce je velmi akturíní. PIáce vznik]a v riímci glantu s podporou GAČR' Přináší

zajímavé výsledky a je velmi doblým podkladem pro další zkoumání této ploblematiky' Počet

literámích citací je dostatečný, studentka prokázala doblou schopnost práce s odbornorr

literaturou. Grafické zpracování je adekvátní, práce je veimi přehledná' Z hlediska jazykové

a fomální stránky práce obsahuje minimum překlepů a nedostatků' Např' na staně 61 chybí

číslo tabulky, podle kteťé byla stanovena míra obezity' v}'tkla bych ještě jednoslabičná slova na

konci řádků a použití první osoby v odborném textu. Nicméně uvedené chyby nesniŽují celkovou

úroveň práce.

Záýě'r'' Pláce splňuje požarlavky klad€né na diplomovou pláci oboru lyzioterapie' proto práci

doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně'

Doplňující otázkyl
1) iolika procentní je výský motolických obtíží (poteÍcioná]ně DCD) v uvedeném souboru dětí

s obezitou?
2) Korelují výsledky motorických dovedností zjištěné MABC-2 a pelcentil BMI rr obézních dětí

(celého souboru)?

3) Jak mohl ovlivnit obiektivitu q'sledků fakt, že do studie by]y zařazeny i děti' kteréjsou starší

jelikoŽ normy pro testování MABC 2jsou v}'tvořeny pouze do 16 let?

16 let,

/
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