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Bakalářská práce posluchačky 2. lékařské fakulty UK vPraze, bakalářského studia fyzioterapie,

Hruškové Adély, je zpracována

na téma ,,Vývoj

somatosenzorických funkcí v souvislosti

s posturálně-lokomočními funkcemi v předškol ním věku, možnosti hodnocení".

Formální popis: práce byla ukončena v dubnu 20].4. Počet stran: 71 stran' Literatura: 49 titulů, z toho

36 ze zahraničníchpramenů (6 monografií,3L recenzovaných článků),13 zčeskébibliografie

(4

monografie,4 recenzované články). Je doplněna přílohami v počtu 5: první dvě přílohy obsahují
přehled psychomotorického vývoje dítěte v předškolním věku a seznam funkcí testovaných v Senzory
lntegration and Praxis Test. Další3 přílohy fotograficky dokumentují kazuistiku dítěte - jeho vyšetření
stereognosie rukou a proprioceptivního vnímá ní.

Cílem bakalářské práce bylo rešeršníformou zpracovat současnépoznatky o fyziologickém vývoji
somatosenzorického systému a jemu odpovídajícívývoj posturálně lokomočních funkcí u dětí
v předškolním věku. Dále vyhledat testy, kterýmityto funkce můžemehodnotit.

Díplomantka pouŽila ke zpracovánítématu osnovLl, která odpovídá svým dělením formě magisterské
práce. Práce je rozdělena do 12 hlavních kapitol.

Teoretickou část práce rozdělila autorka do 6 následujících hlavních kapitol: úvodu (s. 1o), přehledu

obecných poZnatků (kap. 2, st. 11-33 - součásti somatosenzorického systému, zrání a vývoj jeho
funkcí od tří let věku dítěte, vývoj posturálně lokomočních funkcí vevěkovém období 3.

-

6. roku

života dítěte, souvislost vývoje řízení pohybů se somatosenzorickým systémem, poznatky o růstu
dítěte, stavbě jeho pojivových tkání, kloubů a svalového systému.
V kapitolách 3 - 6 popsala diplomantka cíle a hypotézy práce (kap.3, s.34), metodiku sběru poznatků
(kap. 4, s. 35), výsledky rešerše(kap' 36, s. 36), diskusi (kap. 6, s. 37-50). V diskusi autorka odpovídá

na témata, která si položila na základě získaných a Zpracovaných obecných poznatků v prvních dvou

kapitolách. Zpracovala ji opět formou rešeršní.Šestá a sedmá podkapitola 6. kapitoly je spojovacím

článkem k následující kazuistice

-

obsahuje pojednání o testech somatosenzorického systému, o

specificitě testování předškolních dětí. Na konci této kapitoly diplomantka uvádí přehled vybraných
testů, které použila pro vyšetření somatosenzorických funkcí dítěte předškolního věku.

dítěte předškolního
Do speciální části bakalářské práce (kap. 7, s. 51-55) zařadila autorka kazuistiku

věku. Provedla

u něj 2

vyšetření, interval mezi nimi byl

4

měsíce. Mimo vyšetření funkcí

anamnézu včetně
somatosenzorického systému, které bylo stěžejní, obsahuje kazuistika celkovou
chůze, popis
antropometrických dat, kineziologické vyšetření stoje, vyšetření balančníchschopností,

si autorka
spontánního motorického chování, vyšetření selektivních pohybů. V obou vyšetřeních
věku (viz závěr
ověřila použití vybraných testů, zároveň i specificitu testování u dětí předškolního
kazuistiky s. 54). Kazuistiku doplnila fotodokumentací (viz příloha 3, 4,5, s'7o_7I)'

8' kapitolu věnovala diplomantka závěru (s. 55-56), 9. kapitolu (s. 57-58) souhrnu: v nich

znovu

systému,
zdůraznila nutnost znalostí o funkčnímzrání jednotlivých součástísomatosenzorického
jejich souvislostí mezi sebou a motorickým projevem dítěte, zhodnotit je odpovídajícímitesty'

V kapitole 9 uvádí diplomantka přehled bibliografie'

jeho vedoucí' Přesto
Studentka pracovala samostatně, pravidelně konzultovala psaní práce s
některé
vkonečnémzpracování vedoucí práce shledává formální nedostatky: Vseznamu zkratek
chybí např. SoT,

coc, překlepy

(s. 19, 2O), interpunkce v citacích literatury

V

textu, po řadových

jména (s' 48, 51), nadpis podkapitoly na
číslovkách (s. 23, 27,37), vypadnutí sloves, podstatného
stránky (s. 26,53), v referenčnímseznamu chybí citace literatury uvedené v textu
poslední řádce

informací,
(např. Kolář et al., 2OO9 na s. 25, 38, 45). Práce k danému tématu obsahuje značnou míru

vedoucí bakalářské práce oceňuje

u

studentky jejich získáníz mnoha bibliografických (zvláště

zpracování
zahraničních ne starších 5 let) zdrojů. Ale nedostatky zjištěné v konečnémformálním
předloženého
způsobí, že je čtenář zahlcen velkou mírou informací, snižujísrozumitelnost a orientaci
textu.

přístrojovémtestování'
Ještě k obsahu: kapitola 6.6.3. (s. a9) má podat podle názvu informace o
předpokládala stručné
Podává však pouze informace o charakteristice testování, vedoucí práce by
sdělení názvů testů, jejich autorů či užívaných přístrojových technik.
počtem, datem, citací
Diplomantka splnila podmínky bakalářské práce počtem stran vlastního textu,

poŽadované literatury včetně cizojazyčné,počtem citací článkův odborných recenzovaných
práci
periodikách, povinnou přílohou kazuistiky. Cíle bakalářské práce autorka splnila, navrhuji
k obhajobě.

PaedDr. Zounková lrena, Ph.D'

V Praze, dne 11. května 2014
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