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Vývojová dyspraxie u dětí s vrozenou srdeční vadou

Práce má rozsah 83 stran včetně příloh. Její téma si autorka zvollla Sama. Dyspraxie je

problematika vysoce aktuální a v písemnictví řešené pÍevážně v poslední dekádě, výzkum
v oblasti rehabilitace u pacientů po operaci vrozených srdečních vadje i ve světovém

písemnictví teprve v zaěátcích. Práce proto byla po dohodě autorky se školitelem provedena

tak, aby výsledky mohly bý součástí publikace v recenzovaném odborném časopise a

poŽádalijsme proto i o souhlas etické komise FN Motol. - souhlas je součástí přílohy.
Práce má logické členění - první kapitola se zabývá teoretickými východisky pro

vývojovou poruchu koordinace (developmental coordination disorder) s tím Že drobné

terminologické diskrepance mezi DCD a dyspraxií autorka pro zjednodušení pominula a

napsala ''DCD neboli dyspraxie'' rovnou jako první větu úvodu. Nicméně terminologickému
vývoji problematiky se zcela nevyhnula a v hrubém nástinu jej v bodě i.1.1 uvedla.

Terapeutické moŽnosti DCD nastínila autorka velmi stručně v kapitole I.I.1.
Na 14 stranách j sou rozebrány přiměřeně stručně typy vrozených srdečních vad podle

závažnosti, podstatné okolnosti jejich chirurgického řešení' pohybová aktivita dětí s

vfozenou srdeční vadou amožný vztah jakpředoperačních - tak operačních a pooperačních

rizik ve vztahuk možné vývojové dyspraxii. Yztahuk dyspraxii věnuje autorka 7 strana
vychází z opravdu široké znalosti světového písemnictví. Zpisob,jakým autorka ďokázala

vybrat to podstatné zve\mikomplikované problematiky, ukazuje její nadprůměrné analytické
schopnosti. V druhé části práce popisuje autorka metodiku MABC-2 testu pro testování

motorických schopností a dotazníku na tělesnou aktivitu PAQ-C, které oba aplikovala na 13

pacientů s vrozenými srdečními vadami a srovnala je s referenčními hodnotami britské
populace (české referenční hodnoty nebyly v době zpracovénípráceještě dostupné). Autorka

adekvátně statisticky zptacovalanaměřená data a došla k závětu, že děti S Vrozenou srdeční

vadou nejsou dle britských referenčních hodnot patologicky nešikovné, ale jsou proti zdravým
podprůměrné. Nebyl naIezenani statisticky významný vztahmezi mírou pohybové aktivity a

kvalitou motorických schopností.
Prácejednoznačně splňuje nároky na bakalářskou práci - autorka zvláďIaceIé

písemnictví k problematice' samostatně se naučila testování, naměřila 13 pacientů po korekci

vrozené srdeční vady a adekvátně zpracovalanaměřené hodnoty i výsledky zďotaznikuo
pohybové aktivitě. Práce je natolik kvalitní, že 1i v případě zdámé obhajoby doporučuji nejen

ohodnotit známkou výbornou' ale po dopracování použít jako základ pro publikaci v
impactovém kardiologickém periodiku.
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