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Bakalářská práce posluchačky 2. lékařské fakulty UK vPraze, bakalářského studia fyzioterapie,
Polákové Zuzany, je zpracována na téma ,,Hodnocení hrubé a jemné motoriky u dětí s poruchami
autistického spektra a jejich ovlivnění pohybovou aktivitou,,'

Formální popis: práce byla ukončena v dubnu 2015. Počet stran: 70.

Literatura: 72 titulů, Ztoho 62zezahraničních pramenů (4 monografie,55 recenzovaných článků), 10
z české bibliografie 4 monografie, 2 recenzované články), 4 internetové zdroje. Je doplněna přílohami
v počtu 3: jsou názorným dodatkem k poznatkům sděleným V textu práce, současně fotografiemi
dokumentují kasuistiky vyšetřovaných dětí- jejich testování, jejich terapii.
Cílem bakalářské práce bylo rešeršní shrnutí současných poznatků o poruchách autistického spektra,
jak se motoricky projevují. Zjistit jakými testy lze hodnotit míru poruch motorických dovedností u
této skupiny dětí' A ověřit si získané poznatky vlastnípraxí- studentka pracovala s 2 chlapci- autisty:
zhodnotila míru jejich motorických dovedností, zvolila u obou individuální 6ti týdenní terapii a
provedla test znovu.

Práce je rozdělena vyváženě do 9 hlavních kapitol.

Obsah Úvodu ( kap' 1')je výstižný, s odůvodněním proč je téma zpracováno, co je jeho cílem, jakým
způsobem diplomantka pracovala, jak si ověřila získané poznatky ve své praxi.
Teoretickou část práce - přehled poznatků (kap" 2.) rozdělila autorka do 4 subkapitol: přÍnosná je
zvláště kapitola 2'3' o motorických dovednostech dětí s poruchami autistického spektra, a kap.2.4. ,
která obsahuje přehled testů, kterými lze hodnotit motorické dovednostitéto skupiny dětí.
Cíl a hypotézy (kap. 3.) jsou stanoveny, následuje Metodika vyšetření (kap' a.) - základní zvolenou
metodikou bylo vstupní a po 6ti týdenní terapii výstupní vyšetření motorické šikovnosti 2 chlapců
s dg dětský autismus testem dle Hendersonové Motor Assessment Battery for Children 2 (MABC 2).
V kasuistikách obou dětí nechybí uvedení anamnestických dat, kineziologický rozbor sdělující
zejména vlastní motorické stereotypy obou chlapců, výsledky vstupního měření, cíle a charakter
terapie' vyhodnocení výsledků opakovaného měření a vlivu terapie, další rehabilitační plán. Pro
názornost jsou výsledky měření uvedeny v tabulkách. Vlastní názor autorky nechybí ani v pokračující
Diskusi (kap' 5') Její zpracování svědčí o pečlivém studování zadaného tématu. Závěr (kap. 6) je



výstižný, stručný, diplomantka uvedla nejpodstatnější poznatky. Kapitola 7 obsahuje Referenční
seznam,8. kapitola Seznam příloh a obrázků.

Studentka pracovala samostatně, pravídelně konzultovala své návrhy, myšlenky, otázky s vedoucí
práce' oceňuje autorčinu schopnost umět navázat potřebný kontakt s chlapci, jejích rodinami,
zorganizovat si práci. To potvrzuje ostatně fotografická dokumentace a popis metodiky, kterou
studentka ve své bakalářské práci předkládá.

Diplomantka splnila podmínky bakalářské práce počtem stran vlastního textu, počtem, datem, citací
požadované literatury včetně cizojazyčné, počtem citací článků v odborných recenzovaných
periodikách, povinnou přílohou kazuistiky. Cíle bakalářské práce autorka splnila, navrhuji práci
k obhajobě.
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