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Diplomová ptáce posluchačky 2. lékařské fakulty UK v Praze, následného magisterského
studia oboru fyzioterapie Bc. Holubové Kateřiny je zpracována na téma ',Přehled
ergoterapeutických testů s možností využiti v testování dyspraxií"

Formální popis práce:

Práce byla dokončena v srpnu 2016, ěítá ng stran, 87 citaci literatury, 65 cizojazyěných ,22
z české literatury.

Práce je rozdělena do 5 hlavních kapitol, požadujíci proporcionalita práce je splněna. Je v
textu doplněna tabulkami a obrázky v textu, přílohami v počtu 1 1.

oponent nemá žáďné připomínky k části rešeršní. Vybrané testy (2' kapitola) jsou popsány
stručně a výstiŽně: jejich cíl, provedení, případně vyhodnocení. Kladně hodnotím stručné
popsání testů, jejich využtti a to nejenom V dobách jejich vzniku, ale i jejich prověření
reliability, validity etc. v současné době v roce 2016.

Cíle práce a hypotéry jsou stanoveny v počtu 8 - hypotéza společná pro všechny vybrané
testy, hypotézy stanovené ke konkrétním vybraným testům.

Metodika vyšetření a statistické zpracování dat k jednotlivým hypotézám jsou výstižně
popsána, doplněny názornýml tabulkami a obrézky.

Kapitola Poznatky z testů a výsledky je napsána přehledně, dokumentována obrázky a

tabulkami. Popis poznatků svědčí o splnění jednoho cíle práce poznat, zda se

ergoterapeutické testy původně sestavené pro jiné klinické diagnosy ba i jiný věk hodí
k odhalení dyspraxie v dospělém věku. V části ýsledky jsou zjištěná data výstižně popsána.

Jediné, co by oponent doporučil silným písmem či jinou grafickou úpravou zvyraznit sdělení
o zamítnutí či potvrzenihypotézy - v textu se toto tvrzeni ztráci.

Diskuze je vedena jak k teoretické části tak k praktické části' k výsledkům práce. Autorka
odpovídá na všechny cíIe, které si stanovila: najít ergoterapeutické testy pro dětskou
i dospělou populaci, kterými se otestují jednotlivé senzorické modality/informace; odhalit
nedostatky v provedení daného testu; porovnat výsledky vybraného vzorku s normami
azjistit, zda izdraý mladý ělověk chybuje v testu, který je primárně zaměřen na testování
jiné poruchy než dyspraxie. Prokázat, že určttý test (nebo jeho část) s jiným zaměřenim
testování může bý využit i pro testování dypraxií u dospělé populace. Diskuse svědčí o
vhledu autorky do tématu.

Závěr je stručný, výstiŽný.

Referenční seznam je psan podle poŽadavků na diplomovou práci"



K formálnímu zpracování má oponent připomínku k přílohrím: oponent si je vědom, že jsou
vloŽeny pouze pro informaci ne jako manuál: ale stručná legenda v českém jazyce nebo
jednotném jazyce u kaŽdé přílohy by jistě ulehčila orientaci _ a nemusel by čtenař listovat
zpět do rešeršní části práce (Kapitola 2).

oponent nemá žádné otázky.

Cíle diplomantka splnila. oponent doporučuje diplomovou práci k obhajobě.
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