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Autorka ve své bakalářské práci popsala experiment provedený na skupině dětí _

pacientů Dětského kardiocentra, přičemž hlar,rrím cílem bylo zjistit, zda existuje vztah

mezi přítomností srdeční vady a úromí motorických dovedností těchto dětí. Téma je to

zajimavé, v literatuře spíše ojedinělé.

Práceje adekvátního rozsahu rozdělená na teoretickou a praktickou část, jež obsahují

příslušné podkapitoly strukturované dle standardního dělení vědecké publikace. V
teoretickém přehledu poznatků na sebe logicky navazují kapitoly o vývojové dyspraxii,

wozených srdečních vadách a o průniku těchto stavů, tedy kapitola o vývojové dyspraxii

u dětí se srdečními vadami. Následují jasně podané cíle a hypotézy, a poté praktická

část, vlastní zhodnocení vývojové dyspraxie u dětí s různý'rni srdečními vadami pomocí

standardizované baterie testů. Autorka ror,něž hodnotila pohybovou aktivitu těchto dětí

pomocí dotazníku, kteý si sama přeložila z anglické verze. Výsledky jsou podány

formou grafů a tabulek. V diskuzi autorka porovnává svoje ýsledky s publikovanými

pracemi.

Formálních nedostatků je minimum, asi nebylo nutné uvádět některé ýsledky na pět

desetinných míst. Věcně práci rorryrěž hodnotím jednoznačně kladně, i když bych pár

připomínek měl. Předně je otázkou , zďazavzit do analýzy takto různorodou skupinu dětí

spadající pod souhrnnou diagnosu ,,vrozenásrdeční Vada" (celkem ro různých diagnos v

souboru). Rovněž bych v5řadil hypotézu o vztahu mezi docházkou do TV a ýsledkem
dotazníku pohybové aktivity (jedno je závislé na druhém). Nutno dodat, že první

připomínka qplývá z časoprostoroých omezení experimentu a druhé připomínky si je

autorka vědoma a několikrát ji v diskuzi zmiňuje.



Celkově je práci nutno hodnotit jednoznačně kladně. Z autorlry čiší zájem o danou

problematiku a snaha ji uchopit co nejlépe. Práce má dokonce souhlas etické komise.

Bez ýhrad práci doporučuji k obhajobě.

otázka k obhajobě:

Kolik dětí z Vašeho souboru prodělalo operaci své vady? Byly rozdíly mezi dětmi

operovanýlrni a neoperovanými?

"L,
V Praze dne.írli.zor5

".1 
'

Michal Preic


