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Název: Hodnocerri vývojové dyspraxie rr děli s epjlepsií

Studerrlkt oboru Íýzioterapie \'J'pracova]a tuto práci v dubnu 20l3 ' Text má 87 stran'

Kjel]o \'ypracování použila 5l sdělení' Z toho 41 zahraničnich.

Cílem dipIornor'é práce bylo: a) hodnocení motorických obtÍŽí u pacientů s epi]epsií s
využitin testo\'ací sad-Y Movenent Assessment Battely lbr Clildren' druhé vydaní
MABC-2 (1lcndelson et a1', 2007). Iest poskýuje objektivní kvantjtativni data o
motoljcké způsobilosti dítěte a slouži k identífikaci notoťických poruch u dětí'
Dalšími cí11' b'vlo: b) z-jištění úror'ně jednotlivých s1ožek motoriky, s případnými
rozdí1y ve skórecl'r jedIro1livých kolnponent testovací batelie MABC-2 Manuá]ni
zručnost, ]\4íření a ch)'tání a Rovnováha: c) Zjištělrí' Zda výský motorických obtíží rl
děti S epi]epsií souvisí s farmakorezistenci tohoto onemoorrění; a d) se schopností
pozo1'l']osti; e) stanovení ú1'ovně pohybo\'é aktivity u dětí s epilepsií.

v úvoď]í tcoretické části autorka shrr]uje poznatky a zabý\'á vymezením pojnť
qir''ojová c1yspraxie a vývojová poruclra kooldinace (DCD)' Dále shrnuje nejnol ijší
poa1atk'_! t]ikaiici se hodúocení motorických porrLch u dětí.

Na základě plostudo\'ané literatuly autolka navlhla vbodný postup pro \'yšetření
jedenácti pacielrtů Ye věku 7 ] 9 iet' Děti tvořily násled!Úící skupiny|

1) 7 pacjentiL b-v1o hospitalizováno na KIinice dětské neurologie FN Motol' pět bylo
přijato k hospita]izaci z dťrvodu vyšetření v rámci epileptochirurgickél'to pl'ogramu
kliniky a c1r'a by1i přijatj na kontrolní vyšetření.

2) 4pl.icl io)l'z<otleprologiclcoo-adr1 Vl Dr' Kalalin Šlilbo\e'

NavrŽenýln postupem a podle postavených hypotéz autor'ka testovala probandy v
klidnÓln plostředí' K hodnocení pozornosti využi]a Test d2. který zďadila na začátek
celého v}'Šelření.

Pťo sprá\,né pouŽívá]]í tcstovací baterie MABC-2 se autorka před vlastní studií
seznámila s c1iagnostickým testen MABC-2 na začátku roku 20l2 plostřednict\ im
stude]ltk-v l}c' Bar'bory Smékalové. která absolvova]a ško]enijiŽ v prosinci 2009 na
l.'akultě |ělesné výchovy a sportLl UK v Pmze a náslcdně tcStem vyšetřovala skupintl
Zdra!ýcl] clč1i ne dělském ]etnín'] tábořc a clálc sadu vyuŽívala k testování ve sve
diplornor é pl'árci. I)ůvodcn byLa potřeba vyzkoLlŠe1 plůběh celého vyšetření včetně
slovní a pfal(tické instruktáŽe k provádění jednotlivých úkolů- Vyšetření autolka
provedla r' pr'irběhrr roku 2012 a 2013. UjednotlíÝých skupjn zjišťovala standaldní
skóIe jedrlot]j\'ých testů (MD1, MD2, MD3, AC ] , Ac2' RAL] 

' 
BAL2' BAL3), dále

skóle konlpol1enl (MD-Sc, Ac-sc' BAL-Sc), standardní skóre komponent (MD-SS,
Ac-ss. BAL SS) ajejich odpovídaiící percentil (MD-P. AC-P, BAL-P). Počítala
celkové skór'e (TTS) a standardní skóre (SS) a odpo\'ídající pelcentil (P).

Posledlli so částí vyšetiení bylo n'ionitorováni pohybové a}itívity pomocí ActiGIaphlL
GT3X po dobu osmi d]rí' Rodiče i ditě byli infomová1i o ležim]j nošení piístoje a
zapisování časových Íldajťr do záznamového 1istu' Přístroj-s v}plněným záznamov} m

]istem bv] pek odesílá1na zplacování a vyl'iodnocení do centra kinantropo]ogického
výzkumu lakulty tělesné kultrrry Univerzity Palaokého v olomouci.

^utorka 
tl prrcielrtů s epi]epsií. pii porovnáni s běŽnou popuLaci, prokázala: a)

motoricl(é obliŽe nejsou stcjně časté. a\'šak b) výkon v jednotlivých komponentách
testu M^B('-2 !Ýznan'rr'rě neliŠí' Navíc výskyt signifikantnich motorických obtÍŽi tl



pacientů s cpi]epsií nezá\'isel na famlakorezjstenci epi]epsie' Ani neexisto\'ala
statistick}' významná lineámí kolelace mezi ílrovní motolických dovedností a
schopnosti pozornosti. Nicméně ve výsledcích Testu pozornosti d2 byl velmi vysoký
počet ch'Yb a ce]kově nizký pozomostni výkon' To potvrzu.je známý vyšší výskyt
poruch po7ornosti lypu AD]_tD u dětí s epilepsií' 'I'aké pohybová aktjvita pacientů Se

výzrranrlě liŠ1la od gLobálrrího doporrrčení k pohybo\'é aktivitě. Během dne jelr kťátký
čas tťávi1i poh}bovou aktivitou stiední a \'ysoké inteúZit'v'

V dislirrsi tutorka pr'obírá potřebu i daLšich vyŠetřeni' krotně zhodnocení motorické
dovednosti ponocí testovaci batelie MABC-2' pro stanovení diagnózy DCD' Dále
autolka diSkutuje vliv zjištěných změn v různých oblastech nozku ajejich připadnou
souvjsloSt s výsledky .iednot]ivých konrponent testu MABC-2. Na základě
provedených podrobny'ch vyšetŤení' bylo moŽné uťčit. kteťé části mozkujsou
zodpověché za l'znik epileptickóho záchvatu. Da1ší diskusc se zaměřuje na systéln
hodnoceni testu' Autolka takó diskutuje největší obtíže v úko]u MD2. Za jejicb'

příčinu po\'aŽuje potlchu Dejen ideativní' ale i smíšenou - ideomotorickou. V diskusi
autorka Zmiňuie i mnohdy obtížnou spolupráci pŤi získávání údajů o pohybové
aktivitě'

Diplomor.á práce přináši da]ší tuzemské zkušenosti s hodnocenín aplikace baterii
testťl Movcmcnt Assessnent Battery for Chi]dren' druhé vydání MABC-2' obsahuje
i da]ší polnělně obsáh1é cí1e: testuje pozonrost' pohybovou aktivitu a polovnává
1okalizaci lbnor'nrit se změnami jednot]ivých komponent testu MABC-2.

K předloŽcllén]Ll textu diplomoYé pťáce lnám dotaz:

Mohou mit na obtíŽich r' úkolu MD2 podíl ijir'ré faktory neŽ ideativní či
ideonloLoIické']

PožadovaIého cilc studentka dosáhla' osvojila si metodický postLlp plo hodnoceni
pacientů a Zhodnotila nálezy u pacientů' Při porovnání výsledkťl zjisti1a určité Změn).
Velkýnr přinosen pro studentku by1a možnost seznámit s anamnesou pacientů, ieiich
stavem. se Zpťrsobem vyšetření osob s poruchou motoriky' pozolnosti a pohybové
aktivity. stuc1entka měla nrožnost j ednat s pacienty i jej ich rodiči-

Práci jednoznačně clopor'učuji k obhajobě a hodnotín ji stupněm výborně'

V Praze c]ne 12' kvčtna 2013 vluol. /:os"r x,,uu.. cs.
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