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Název: Iloc1noccní vývojové dyspraxie u ciětí s obezitou

Studentka oboN tyzioteIapie vypracoÝa]a tuto práci v dubnu 2013 ' Text má 88 stra11'
Kjeho v1'pracováni použi]á 5l sdělení, z toho 36 zahraníčních'

Cílem dipIonro,"é práccje hodnotit úroveň motoťických dovedností a identifikovat
případné r'Ývojor'é poluch notoliky u dětí s obezitou pomocí r1iagnostické metody
lrodnoccrli lno1orických poťuch u dětí - batetie testú Movement A-ssessment Batte].v
for Chilr]rcrl. c]r'rrhó r'!dání MABC-2 (Hendeťson et al',20o7)' Dalším cí]emje
posouzeni souVztaŽnosti mezi notorickými dovednostmi a pozorností u obézních děti'
V úvodn] teor'etické části autorka sl.ťnuje poznatky o typech a příčinách obezity, o
stanovení olrezity ajejich komplikacích, psychologických aspektech a moŽnosiech
1éčb)' dělské obezity' U dětí s {ivojovou dyspraxií čili vývojovou poruchou
koordinace (DCD). ovlivňující především pohybový pro.jev clítěte, se objevqjiproblémy
běhcm hod ]n tčlesné výuky, ale i během běžných dennÍch aktivit děti' líe tai mr:ze ti,t
demotivoVáno k polrybové činnosti' coŽ můŽe vést k omezování sportovních aktivit a;oté
k.nadváze či obezitě. Někteťé studie považují DCD za rizikový fattol pro vznik nadvihy
č; obezi1) '

Na-základě prcstudované literatury autolka navrhIa vhodný postup pro vyšetiení 32
dětí_(] 3 !]í\'c]( a l9 chlapcť'. Průlněrný věk probandů byl 13 lei a průměrný percentiI BMI
by] 99 + ].] '1edcn ploband byl pacientem MUDl. Kytnarové z D;tské enáoirinologie.
diabetoILrgjc a obezilologie KDDL' ostalni probandi byli z Léčebny Dr' FiIipa v lázních
PoděbraL]-""'

Vyšetřelli autollia provedla v plůbéhu rokrr 2o12 a 2013' Kvantitativně vyšetřila
rŤoloric ' ' Jn\ cdl'Jll. oomL'cl lc(to\ i b''lerie \.4 A B( -2. U jednorlivjcl_ .<Lrpin
zjiŠt'ol'ala standaldní skóťe jednotlivých testů (MD1' MD2. MD3. AC1. Aó2. BAl,] _

BAl '' R \l i '' .láie (kn-c,(omnonenl lMD-sC. A{ -sC. BAl -5C).sl.'ldafdnislore
komponcnt (N1lJ ss. Ac-Ss' BAL-Ss) ajejich orlpovídající percentil (MD-P' AC'P,
BAL-P) Počítala ce]kové skóre (TTS) a standardní skóre (SŠ) a ortpovída;ící
percenril (P).

K hodnoccní pozornosti vyuŽila Test d2. B)'l to vŽdy p 'ní test z důvodu udrženl
potřebné po7omosti'

DvoLl p11]bandům b)'] dál na týden monitor aktivity ActiGlaph' avšak projejich
nespo]Llpl'ťLci neb}1o moŽrré výsledky tčch1o mčření použí1'

Při hodnocenírn úrovně motoťických do\'edností, s pouŽitínl Movement Assessrnent
Batery' lilr ('hildren 2. autorka polvrdila odlišnou relativní četnost motorických obtíží
u dětí s obczitou \'e srovnfuÍ S bčŽ1ou popLLlcťj' A\ Šrk neb)'Io moŽne stanovit. zcla se
jedná o nlo1olickLl obtíŽe způsobené možnou diagnózott DCD anebo obezitou'
Mezi je.llLo1li\'Ými motorickými dovednostmi obézních dívek autorka neziistila žádnÝ
signifikiln1r]íÍoZClíl. Naopak signiÍikantn] rozdrl zjistila rnezij ednotLir j mi
motoric|(ýIIi dovednostmi obéz]ích chlapců' Byly to difelence mezi dovednostmi
zahmujícínri nlíiení a cliytánÍ a mezi lovnováhou. Dále nezjistila signifikanlní rozdíl
mezi úro\']lí inotorických dovednosti obézních dír'ek a obézních chlapců'



Dalšífu cilem dip]omové práce bylo zjistit' Zda u obézních díVek a obézních chlapců
koreluje hodnota percentilu BMI (Body Mass Indexu) s hodnotou percentilu MABC-2
testu' Ta1o korelace byla statisticky významná pouze u obézních chlapců.

NeprokáZa]a se také testovaná kolelaci mezi motorickýni dovednostmi a pozorností'

Diplomová práce piináší další tuzemské Zkušenosti s hodnocením aplikace baterir
testů N4ovenlent Assessnent Battery lbr Chi]dren, druhé v1,dáni MABC-2 u
probandů s obezitou-

Márn maloLl připonínku, před případnou publikacíje třeba upravit přek]epy
(souvztaŽnoso a 1'olrty v Refcrcnčnín seznamu.

K piedloŽenému textu diplomové práce mán] dotazI
Dvou plobandům byI Clán na týden monitol aktivity ActiGraplr. výs]edky těchto
měření však nebylo možné pouŽít v této pláci pro nespolupráci obou probandů'
Mťlžete kolnentovat 1uto situaci?

PoŽadovaného cíle studentka dosaů]a, osvojila si metodický postup pro hodnoceni
probandů .l zhodnoti]a nález-Y u dětí s obezitou. Při polovnáli výsiedků Zjistila uťčité
změny. Velkýn přínosem plo studentku by]a možnost seznámit se se způsobem
vyšetřeni hrllbé motoriky a pozornosti. studentka méla moŽrostjednat s pr.obandy i
jejicb lodiči'

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výbomě
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