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 Práce je pojata méně obvyklým způsobem, zabývá se však důležitou tématikou. 

Moderní přístup v klinickém hodnocení je založen na využití standardizovaných testů. Práce 

směřuje k tomu, jak tyto testy využít, porovnat jejich validitu, reliabilitu a vyjádřit se 

k normám v určité oblasti, v tomto případě k normám pro hrubou motoriku v časném dětském 

věku (2-6 let). Na to, že práce je systematická rešerše a autorka pracovala hlavně s počítačem 

(zmiňovaný je jeden badatel) a neměla časově náročnou práci s klinickým testováním, text a 

tabulky jsou zpracovány nekvalitně. Z velkého kvanta testů v databázích, autorka vybrala 

testy, které splňovaly výběrová kritéria, to je v pořádku.   

Uvedení testů na str. 55, klíčová část práce, je naprosto systematicky nejednotná. 

Správně má být název testu uvedený slovy, zkratky mají následovat a mají být 

napsány v závorkách, pak už dále je možno uvádět pouze zkratky. V názvech testů je naprostý 

chaos, u shora uváděných testů u zkratek závorky nejsou, u níže uvedených testů zkratky v 

závorkách jsou, u důležitého testu, který autorka dále nejspíše popisuje ve zkratce (LVD), 

zkratka není uvedena vůbec a pak je používána v tabulkách. 

Zejména u práce takovéhoto druhu, kdy jsou zkratky dále používány ve větším 

množství, je důležité doplnit práci seznamem zkratek. 

Problém práce začíná již v úvodu a vrcholí v závěru. Cituji: „K  hodnocení hrubé 

motoriky v časném dětském věku byla vyvinuta řada zahraničních testů, jejichž dostupnost je 

velmi komplikovaná finanční nákladností a to je možná jeden z důvodů, proč je povědomí o 

normách vývoje hrubé motoriky časného věku omezené“. 

Naskýtá se otázka, proč se autorka v úvodu nezmíní i o českých literárních zdrojích, 

která třebaže i možná vzhledem k výběrovým kritériím nejsou zařaditelné, ale tím není možno 

říci, že hodnocení u nás neexistovalo a neexistuje. Při tom do 1 roku věku cituje Vojtu a 

Koláře, včetně významu norem pro vyloučení centrální koordinační poruchy (CKP).   

Tak jak je špatná práce se zkratkami, tak je rovněž nepovedená kapitola 2.2.3 na str. 

41. - Poruchy motorického učení. Pojetí kapitoly by bylo přijatelné, kdyby opět nebylo 

propletení pojmů - ADHD či DCD, bez slovního uvedení těchto zkratek. Dovoluji si doplnit - 

Attention deficit hyperactivity disorders (ADHD), Developmental coordination disorder 

(DCD).  
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Zakladatelem poruch hrubé motoriky, často spojených s hyperaktivitou, nebo 

neobratností, poruchami učení byl Lesný, Třesohlavá popsala lehkou mozkovou dysfunkci 

(LMD), v anglosaské literatuře uváděnou jako Minimal brain dysfunction (MBD). Označení 

ADHD pak bylo preferováno americkými autory, ale podstata je velmi obdobná. Autorka 

píše, že nevázala vybrané testy na odbornosti, ve kterých byly testy vypracovány, o to hůře, 

že se nezmiňuje také o českých mezioborových zdrojích.  

Porovnávací tabulky norem hrubé motoriky v časném dětském věku (2-6 let) jsou 

svojí úpravou nedostatečné. Jistě by se našel i lepší způsob, jak graficky rozložit jednotlivé 

porovnání norem hodnocení hrubé motoriky v časném dětském věku (2-6 let).   

Diskuse je vedená pouze k variační šíři norem, to je k výsledkům, rovněž tak i závěr 

práce. Tyto části práce – diskuse a závěr nesplňují zdaleka to, co bylo proklamováno  

v abstraktu, čili v další části práce již byl pominut autorčin názor na metodiku, kterou použila 

při systematické rešerši. Postrádám jakýkoliv vlastní názor z pohledu fyzioterapeuta na celou 

záležitost.  

Dále je v práci mnoho hrubých chyb. Př. Str. 23 – výsledky byli… 

Na str. 67 je často za tečkami velké písmeno, např. od 3. Do 7. roku věku, tato chyba 

se opakuje i jinde. Bibliografická práce se závorkami je chybná ještě na mnoha dalších 

stránkách. 

Kladem práce je hlavní myšlenka a kapitoly č. 2 a č. 3 (s výjimkou viz výše). V těchto 

kapitolách jsou zpracovány moderní přístupy k hodnocení motorického vývoje časného 

dětského věku, ale je nutno také konstatovat, že jsou přeloženy a přepsány názory 

vynikajících odborníků. 

V oblasti překladu by byl zajímavý názor autorky při citacích práce na str. 57, co si 

autorka myslí, kdo to jsou Kavkazané. Jedná se o doslovný překlad, o které děti však jde?  

Jiná studie byla provedena na dětech bílé rasy, jak je přeloženo. Je mezi těmito 

překlady nějaká spojitost? K možnému ocenění práce je trojjazyčná rešerše a literatura. 

Vzhledem k tomu, že práci píše magistra fyzioterapie, mělo by to být v práci zjevné. 

Seznam zkratek jako příloha se jeví v této práci nezbytný. Abych autorce nekřivdila, prošla 

jsem více prací s podobnou tématikou, ale úroveň je jiná. Chyby, jako v této práci, se tam 

nevyskytují. 

 Závěrem mohu konstatovat, že dobře míněná práce s některými velice přínosnými 

aspekty byla promarněna ve špatné kvalitě zpracování. 

 

Předložená práce nesplňuje nároky disertace podle Řádu DS. 

 

Hradec Králové, 22. 8. 2014 

 

                                    Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc 

                                    Katedry rehabilitační kliniky v Hradci Králové 

                                    Univerzity Karlovy v Praze 
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