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studia oboru fyzioterapie Bc. Pejcharové Martiny je zpracována na téma ,,Primitivní

reflexologie a její souvislost s lokomočním vývojemo'.

Formální popis práce:

práce byla dokončena vdubnu 2014, čitá 100 Sttan, 47 titulů literatury, ztoho 20

cizojazyčných (8 odborné knihy a 12 odborná recenzovaná periodika); 2] cttaci české

literatury (15 odborné knihy, 10 článků zodborných recenzovaných periodik' citace zI
diplomové práce a 1 bakalářské práce absolventů oboru fyzioterapie UK 2. LF Praha). Třetina

z nich je literatura ne starší než 5 let. Je doplněna 5 přílohami (seznam s. 84), 1 1 grafy, 3l

obrázky (seznam s. 83), 15 tabulkami.

Proporcionalita diplomové práce odpovídá požadavkům: 28 stran přehled teoretických

poznatků (str. 10 - 3]), 1 strana cíle a hypotézy, 19 stran metodiky výzkumu: strategie

výzkumu, charakteristika souboru, podmínky a průběh vyšetření, použité metody a jejich

provedení, hodnocení; 13 stran výsledků s grafy a tabulkou, 6 stran diskuse (s. 71 * 77), 1

stránka závěr. Referenční Seznam je uveden podle vyžadujících státních norem na stranách 78

- 82. Seznam obrázků, příloh, přílohy'

Cílem práce bylo:

o potvrzení vztahu mezi posturálně lokomočními funkcemi, primitivní reflexologií a

posturální reaktibi1itou. Větší pozornost byla věnována souvislosti primitivních

reflexů a polohových reakcí

o vedlejším cílem bylo ověřit pouŽití formulářů, které hodnotí posturální aktivitu'

posturální reaktibilitu, primitivní reflexologii. Formuláře sestavili fyzioterapeuti



Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol a UK 2. LF v Praze, Motole, vyškolení

(certifikovaní) ve Vojtově diagnostické a terapeutické metodě.

Závažnost práce:

Včasnosti zjištění poruchy motorického vývoje je více neŽ 60.let věnována velká pozornost.

Mnoho autorů z cizich zemí za toto období vytvořilo testy, které diagnostiku motorické

poruchy citlívě zaznamenají, jsou validní a standardizované. Mezi české autory, kteří se touto

problematikou zabývali, byli pediatři / neurologové, doc. Vladimír Vlach, prof. Václav Vojta.

Vlachova vyšetření používaji čeští pediatři a neurologové. Rehabilitace (fyzioterapie)

v českých zemichpoužívá ke kvantitativnímu a kvalitativnímu hodnocení vývoje motorických

funkcí v 1. roce Života dítěte kineziologické vyšetření dle Vojty. Jeho neurovývojové

vyšetření umožňuje českým terapeutům detailní zhodnocení ideální motoriky a zvoltt

odpovídající terapii' Souvislosti mezi posturální aktivitou, primitivní reflexologií a posturální

reaktivitou patŤí k základním znalostem vývojového terapeuta nejenom pro samotnou

diagnostiku poruchy' ale i pro sledování její úpravy vlivem terapie. V naší praxi Se

přesvědčujeme o platnosti těsné souvislosti mezi třemi jmenovanými parametry, které Vojta

popsal. Proto jsme se rozhodli ověřit si je v pilotní studii.

Vojtova diagnostická a terapeutická metoda je sice v zahranlči vyučována, použivána' nepatří

však mezi standardizované testy. Není ani ve velké míře pouŽívána českými neurology a

pediatry. Lze ještě kjejí standatdizaci,použiváni přispět či ne? Pomohou ktomu naše první

kroky?

Studentka dostala nabídku ke zpracování tohoto tématu z Kliniky rehabilitace a TVL FN

Motol aIJK2' LF v Praze Motole. Byly ji poskytnuty data kliniky sebrané v rozmezi let 2001

_ 3 ze souboru fyziologických novorozenců a kojenců, které jsme vyšetřili na podkladě

neurovývojového vyšetření dle Vojty 3x, a to v průběhu 1. trimenonu. Sama si ověřovala

platnost vyšetření na 8 dětech s fyziologickou anamnézou narozených V roce 2012 a 2013.

Provedla u kaŽdého znich celkem 5 vyšetření,pokaždé na konci trimenonu (1. - 5. trimenon).

Přehled poznatků (1 . - 6. kapitola, s. 10 - 37) - diplomová práce shrnuje poznatky o vývoji

posturální kontroly, motorické ontogeneze, primitivní reflexologii, posturální reaktibilitě,

platnosti vyšetření dle Vojty pro zjištění diagnostiky centrální koordinační poruchy a dětské

mozkové obrny. V závěru kapitol o primitivní reflexologii a posturální reaktibilitě popisuje

jen ty reflexy a polohové reakce, které si vybrala pro experimentální část práce.



7. kapitola (s. 38) _ Cíle, výzkumné otázky a hypotézy _ jsou výstižně stanoveny v počtu 3

výzkumných otázek a 5 hypotéz.

8. kapitola (s. 39) - Metodika práce - splňuje požadavky, hodnocení posturální aktivity

primitivních reflexů pokračuje stejným způsobem' který jsme zvolili a zpracovali

diplomové práci Bc. Líbalové v roce 2oI2 (viz referenční seznam pouŽité literatury),

důvodu návaznosti a zpracování dat pro budoucí další práce.

V této ěásti práce diplomarrtka popisem, obr(nky a tabulkami představila úzkou souvislost

mezi 3 parametry: posturální aktivitou, posturální reaktivitou a primitivní refelxologií.

9. kapitol (s. 58) - Výsledky uvádí autorka na stranách 58 - 70, seŤazeny dle počtu

stanovených výzkumných otázek a hypotéz. Sdělila je popisnou formou, doplnila graťy,

vysvětlila statistické zpracování, vyslovila se ke každé zpoložených hypotéz. Na konci

kapitoly uvedla v tabulce pro každý trimenon vybrané hodnocené položky posturální aktivity,

které se vztahovaly k dalším dvěma hodnoceným parametrům (primitivní reflexologii,

posturální reaktibilitě), j ej ich hodnocení' počet j ej ich do saŽení.

10. kapitola - Diskuse - čítá 6 stran. Autorka se v ní věnuje i jiným testovacím bateriím,

vyjadřuje se k postoji jejich autorů. Studování literatury, praktické osvojení vyšetření ji vedly

k mnoha otázkám a vlastním názorům, které uplatnila v diskusi v plné míŤe. Z diskuze také

vyplývá, jak dobře organizovala experiment, jak dobře spolupracovala smalými kojenci a

jejich rodinami. Přesvědčila nás, že dokázala pracovat s daty, která získala sama vlastním

experimentem, ale i s daty, která byla brána před více neŽ deseti lety - dokáza\a nqít
metodiku, jak data zrozdílných období zpracovat, přemýšlet o dosaŽených výsledcích,

vyslovit o nich vlastní názot'

Záuěr - čitá 1 stranu, kde autorka přehledně znovu popsala cíl práce, obsah práce,

výsledky, platnost neurovývojového vyŠetření dle Vojty'

Referenční seznam - psán podle požadavků pro diplomovou práci'

Studentka zpracovala téma, které jí bylo nabídnuto Klinikou rehabilitace a tělovýchovného

lékařství. Pracovala samostatně, konzultovala práci s vedoucím práce a s dalšími odborníky.

Bohužel, při konečném zptacování přesto vedoucí diplomové práce nepostřehla formální

nedostatky, či ji napadlo ještě lepší řešení. Jde o:
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. S. 52, 55, 54, 55,57 - tabulky č. 1l, 12, 73, 14 _ autorství připisuje autorka Vojtovi'

(Vojta, 1993) _ nejde o citaci autora' ale způsob' který jsme navrhli my terapeuti pro

hodnocení síly primitivních reflexů, viz diplomová práce Bc. Líbalové zroku20l2

o Přehledněji by byla souvislost mezi třemi parametry předložena,kďyby v grafu, který

předkládá sílu závislosti vybraného reflexu avybrané polohové reakce byla v jednom

sloupci zdarazněna síla některé vybrané poloŽky z posturální aktivity např. opora o

dlaň' symetrické napřímení osového orgánu apod.) nebo

o knázornosti by stačilo vloŽení fotodokumentace jednoho zjedinců, které autorka

vyšetři1a

o překlepy v textu, které však nesniŽují formální zpracování a obsah ptáce

Studentka cíle práce splnila.

Vedoucí diplomové práce doporučuje diplomovou práci k obhajobě.
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