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Popis práce
Autorka předkládá rešeršně - výzkumnou práci, ve které pojednává o možnostech vyuŽití

standardizovaných ergoterapeutických testů k testování jednotlivých modalit kognitivních funkcí s
možností odhalení dyspraxie u dospělých jedinců.

Téma práce je velice aktuální.

Stavba práce
Teoretická část práce je vhodně rozdělena na dvě kapitoly. První z nich pojednává

o dyspraxiích, jejich dělení, taky o jednotliých složkách gnostických funkcí a projevech
nedostatečné integrace dané sloŽky v motorickém, nebo jakémkoliv jiném projevu jedince.

Druhá kapitola v teoretické ěásti práce popisuje jednotlivé standardizované ergoterapeutické
testy, které by svým obsahem celého testu nebo jeho dílěích částí mohli sloužit k testování
jednotlivých modalit gnostických funkcí. Jednotlivé testy obsahují velice podrobný popis
zkoumaných testů, porvedení dílěích částí, způsoby hodnocení' ale také limity jednotilvých testů

a možnosti využiti testů s odkazem na provedení ýzkumy s danými testy.
Teoerická část práce je zpracována velice pečlivě a podrobně.

Praktická část práce obsahuje podrobně definované cíle a hypotézy umístěné v kapitole 3.

Autorka si vhodně zvlol1lajednu hypotézu pokryvající všechny testy, pak hypotézy k jednotlivým
provedeným testům, celkově jich definovala 8, jak v nulové, tak v altemativní variantě.

Teoretické poznatky autorka otestovala v spolupráci 30 dobrovolníků ve věku 22-29 let.
Vybrala si k testování dva testy ( Box and block aNine Hole Peg test) a 5 subtestů zLoTCA.

Výsledky testování autorka efektivně podává ve dvou varinatách. V prvním poddílů
poukazuje na způsoby provádnění testů probandy, osobní zkušenosti z testování probandů.

oceňuji její popis negativ v desripci jednotilvých testů, rizné strategie v provednení testů
nebo možností špatného pochopení a provádění testů probandy. Týo poznámky vedou k zamyšlení'
nakolik standardizovaný test může být strandardizovaný, když provádění testů (zrtnných důvodů)
není jednotné.

Druhý oddíl výsledků autorka zpracovala stastisticky a porovnala s normami pro dané testy.
Většina hypotéz je přijímaných v alternativní variantě, co poukazuje na nesplnění norem testů
testovanými probandy. Pouze v jednom testu ( Barevná sestava kostek) autorka potwzuje nulovou
hypotézu, kdy 100% testovaných získalo plný počet bodů. Pro lepší názomost bych uvítala lepší
grafické zpracováni tabulek, popřípadě vyůiti grafrr k potrvrzováníh1potéz.

V diskuzi, která je dostatečně proporční k rozsahu práce, se autorka kriticky věnuje jak
teoretické, tak praktické části práce. Poukazuje na limity jednotlivých testů, způsby hodnocení'
popisuje, které modality dané testy postihují. Taky autorka nezapominá na limity a úskalí své
praktické části práce.

Práce je doplněná 11 přílohami' které poukazují na jednotlivé provádnění testů, způsoby
zapisoviíní nebo jejich hodnocení.

Citace apráce s literaturou



Autorka ve své práci pracuje se 87 citacemi, 45 % z níchje mladších 5 let od vyďáni,
znaěí aktivni práci studentky s vyhledáváním v aktuální literatuře, více než 80% odkazů
odzahran1ěních autoru.

Citování v textu i odcitování v referenčním seznamu splňuje citační nofinu.
Práce postrádá přímé citace v textu, pokuď tak bylo uřčiněno, chybí správné označení přímé

citace.

Formální náležitosti
Grafická stránka práceje na úrovni, rozdělení do kapitol a oddílů je přehledné, aŽ na drobné

chyby. V celé práci se vyskytuje špatné číslování podkapitol a oddílů v textu.

Spojky a předložky ve formátování textu by sd neměly vyskýovat na konci řádků'
Tyhle chyby však nijak nesnižují úroveň diplomové práce.

VyuŽitelnost práce
Diplomová práce je zpracováná peělivě a přehledně, autorka splinila všechny cíle práce. V

diskuzi mi chybí názot autotky na to, které testy, z jejich osobních zkušeností, by se k testování
dyspraxií pouŽit dali, o čem by vypovídali, nebo které modality by mohli postihnout - celkové
zhodnocení a přínos jejipráce.

Autorka k psaní práce přisfupovala zodpovědtě, navázala kontakty s ergoterapeuty, aktivně
se připravoyalanakonzultace' sama provedla praktickou část práce i její hodnocení.

Závěr
Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, hodnotím ji jako přínosnou

azajimavou, doporučuji ji k obhajobě.

Doplňující otázky k obhajobě:
1) Který test z vámi prováděných měl nejméně problému v pochopení a provedení

p:obandy?
2) Čím si autorka vysvětluje velice nízke procento úspěšnosti v testu Praxis ( 43,33oÁ vŮči

95,920Á) (str.72) ?
3) Které testy ( z popsaných v práci) se dají považovat za unimodální testy, anebo testy

posihující jenom 2 modality z gnostickýh funkcí?
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