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závažnost práce:

Vývojová dyspraxie respektive Developmental Coordination Disorder (DCD) se projeví

většinou ve školním věku moto ck]imi obtíŽerni i přesto' Že byly děti terapeuticky vedeny

z důvodu motorické koordinační poruchy v časrrém období jejich Života. Epilepsie je jedním

z onemocnění mozku, které ovlivní neurobiologické' kognitivní' psychické a sociální flukce
dítěte. Zpracovlíní tohoto tématu je ploto žádoucí plo poznání, do jaké míry epilepsie ovlivrrí
DCD ajak lze poté u dětí provést nejen diagnostiku' ale zvolit také vhodnou intelvenci'

Formální popis práce:

Práce byla dokončena v dtrbnu 2013' čítá 87 straD' 51 citací literatuly, z toho 42

cizojazyčných; citace jsou z článků odborných českých a zafuaničních lecenzovaných

periodik, 10 knih, 1 citace diplomové práce, webových stliinek. Z více než poloviny by1a

čelpána literatula ne stalší neŽ 5 let' Je doplněna na začátku pláce seznamem zkratek, ,7

přílohami (stl' 7'1_ 87), 10 obrázky respektive grafy, 12 tabulkami.

Plopořcionalita diplomové práce odpovídá požadavkťtm: úvod (str. l1 _ 12)' 19 stran přeh]ed

teoretických poznatků (str. 13 32), 2 stmny cíle a lrypotézy (str. 33 34)' 13 stran metodiky

výzkumu (str. 35 47 - charaktelistika souboru' netodika vyšetření' popis úkolů a jejich

hodnocení (MABC -2, Test d2, moDitolování pohybové aktivity)' zplacovijní dat; 12 stránek

výsledkťl s tabulkami a obrrlzky _ grafy,6 stran diskuse (stl. 60 65),2 stránky závěr (stl. 66

67)' RefereDční seznam je uveden podle vyžadujících státních norem na stlanách 68 - 73'



cílem práce v teoretické části bylo ve 3 hlavních óástech infonnovat za 1. o v]iTojové

dyspraxii, v drúé části o epilepsii, o moŽlostí její léčby, o jejich komolbiditách, o vztahu

mezi epilepsií a pohybovou aktivitou, třetí část popsat hodnotící nástoje používané
v praktické části práce.

Kapitola první _ Přehled poznatků _je členěrra do 3 kapitol ajejich subkapitol. 1' Vývojová
dyspra\ie: telmiDologie a definice, plevďence, etiologie' diagnostika a hodnocení, léčba'
komorbidity, vztah DCD a epilepsie; 2. Epilepsie: prcvalence a incidence, deťrnice a
klasifikace, etiologie' léčba, komorbidity, epilepsie a spolt; 3. stručná charakte stika
pouŽívaných metod: MABC 2, Test d2' Acticlaph GT3X. Autorka podala iďormace
výstiŽně, srozumitelně, sdě]ené pozlratky svědčí o její výbonré rešeršní schopnosti, utřídění
základních poznatků' qÍchodisek a inspiraci pro v]astní pláci. Doplnila tuto část přehlednými

tabulkami a obrázky.

Kapitola druhá - cíle a hypotózy (st.. 33 _ 34)

Cílem je hodtrocení motorických obtíží u dětí epilepsií s využitím škály MABC-2, zda se liší
uroveň jednotliých sloŽek motoliky ve skórech jednotlivých komponent testovací batelie.
Dále zjištění' zda výsk}t motolických obtíží u dětí s epilepsií souvisí s famakorezistencí a se

schopností pozomosti (Test d2). Poslední, zjistit úroveň pohybové aktivity u dětí s epilepsií
(ActiGraph cT3X).

Hypotézy si stanovila autorka v počtu 5 ( Ho' Hl ), jsou napsríny stručně ajasně'

Kapito]a tietí - Metodika přáce (str. 35 47)

Išitéria výběru probandů autorka jasně stanoviia, uvedla důvody výběru (soubor 11 rlětí
pnlměmého věku 12 let, tabulka 3' stl' 35)' Charakteristiku souboru uvádí přehledně v tabulce
4 na str. 36 (jedtrotlirý proband: jeho typ epilepsie, charakteiistiku zácl]vatů, stav
onemocnění).

K metodice vyšetření (pruběh vyšetření) a jeho hodnocenÍ zvolila diplomantka popisnou
formu a doplnilaji opět nliorn]Írni tabulkami a obrázky'

Ke zpracovárí získaných dat uvedla použité statistické netody a jejich postup zdťlvodnila.

Kapitola čtu1á _ výsledky (stl. 48 - 59)



Výsledky jsou uvedeny v pořadí hypotéz, zniízorněny v tabulkách a grafech s příslušející

legendou a na závěr popisnou formou zhodnoceny'

K této poslední části u každé z hypotéz má oponent výhradu k formá]nímu zpracoviíní. Není

pii prunín nahlédnutí a přečtení jasně viditelné, která z hypotéz byla zamítnuta nebo naopak.

stačilo by označit text (onu jednu dů]ežitou \'ětu) tučně' anebo znovu zopakovat tučným

písmem např' ,,přijímáme za platnou alternativní hypotézu H1' u dětí s epilepsií nejsou

motorické obtíže stejně časté jako v běžné populaci."

Kapitola pátá Diskuse - čítá 6 strur (str. 60 -65), autorka pláce polovnává výsledky vlastní

práce s výsiedky, s ktelými se seznlímila z literatury zahraničníclr a českých autoru, uvádí

možné důvody odlišných nebo podobných výsledků. Diskuse splňuje požadavky diplomové

práce.

Zá!ýěÍ (stÍ.66 6'7)

Je stnjčným a slozumitelnýn sdělením co bylo cílem práce, jaké metody v ní byly pouŽity,

jáJ(ých ce]kových výsledků bylo dosaženo' či v kterých složkách testovacích baterií byly

natolik zajímavé, aby byly brány v úvahu při telapeutické interuenci u dětí s onemocnén1m

epilepsie/DCD.

oponent pokládá týo otázky:

ď fyzioterapie je pohybová aktjvita (PA), otázku vztahuji ke kojencůrn a batolatům, i když

víln' že jste tuto věkovou kategorii ve vaší práci nesledova]a. U nich je indikována

fyzioterapie ve frekvenci až 4x denně' s délkou jedné cvičební jednotky aŽ 20 minut,

doproviízena často pláčem. Zjistila jste eventuelně v oA testovaných dětí, zda u nich byla

v časném věku zjištěna epilepsie a zároveri byly cvičeny? V1'volala tenkrát tato pohybová

aktivita záchvat? (pravděpodobně z našich klinických zkušeností ne, pak1iže byly probandi

para1elně farn'rakologicky vedeny a léčba měla efekt)

b/jakou reakci byste očekávala v časovén nástupu plánované hybnosti např. při aplikaci

vojtovy reflexní lokomoce u kojenců a batolat, u kterýcb ie indikována fyzioterapie, mají

diagnostikovanou epilepsii farmakolo gickou 1éčbou stabi1izovanou?

c/myslíte si, že PA vámi testovaných dětí může být zvýšena, jestliže víte, Že ony samy jsou

k ní z v]astního vnitřního popudu motivoviíny? Pakliže ano, co byste všecl'lno potřebovala

znát zjejich anamnézy onemocnění, abyste určitou vhodnou PA doporučila či ne a vjakých



dávkách. Co by bylo limitující a čeho by si děti měly všimnout' aby PA pro ně nebyla

kontraprodútivní váledem ke vzniku záchvatu? V diskusi o příznivém vlivu PA u dětí

s epilepsií píšete, můžete k tomuještě přidat sdělení na moii otázku?

d/vďi stalší probandi (11_16 let) podle MABC -2 lrykázali v úkolrr ''Trojúhelník 
se šrouby a

maticemi" selhríní. co byste jim doporučila' poradila v širších souvislostech' i když v diskusi

jste si pravděpodobné důvody selhání zodpověděla'

oponent nemá připomínky k obsahu práce, k formě j ejího zpracování' kjejím výsledkům'

oponent doporučuje diplomovou práci k obhajobě'
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V Praze,4. 5. 2013


