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Z výběru témat, které vedoucí práce nabídla ke zpracování, si studentka zvolila jedno 
z originálních, ale přitom velmi obtížné téma, s jasně formulovaným cílem - poskytnout teoretický 
podklad pro praktické uplatnění poznatků primitivní reflexologie v lokomočních vývojových stádiích 
dětí, vše cíleno především pro praxi fyzioterapeutů a jejich pacientů. 
 
Celkově má práce 118 stran, teoretická část má 46 stran, cíle a hypotézy práce jsou jasně 
formulovány na s. 58, praktická část, včetně výsledků má 28 stran, následuje 7 stran diskuze a 
závěr. Referenční seznam obsahuje 47 publikací, z toho 20 cizojazyčných a splňuje požadavky 
DP. Práce je velmi bohatě podpořena 34 názornými obrázky a příloh je 5.  
Text teoretické části je extraktem základních informací a studentka přehledově uvádí poznatky, 
vztahující se k tématu. V kapitolách 1 -7 shrnuje poznatky o vývoji posturální kontroly, poznatky 
z motorické ontogeneze, z primitivní reflexologie a o posturální reaktibilitě. Zabývá se validitou 
testů podle Vojty při upřesnění diagnostiky centrální koordinační poruchy a dětské mozkové 
obrny.  
Výhrady mám ke kapitole 6 s názvem Provázanost jednotlivých složek vyšetření. V ní 
diplomantka prezentuje popisnou formou, dále obrázky a tabulkami úzkou souvislost mezi 3 
parametry: posturální aktivitou, posturální reaktivitou a primitivní reflexologií. Maximálně 
objektivnímu hodnocení primitivní reflexologie měla uvést ještě již publikované výsledky 
Kolářové a Hánové (viz str. 31 - 32). Diplomantka v práci navrhuje hodnocení, které si zvolila 
pro praktickou část práce a bohužel toto hodnocení není zatím v literatuře publikováno. Jak tedy  
chce zajistit objektivitu svých výsledků z diplomové práce? Proč toto zvolila – důvod? Když již 
pojala tento názor, proč tento fakt neuvedla v metodice? Konzultovala toto své rozhodnutí 
s vedoucí práce? 
Následuje praktická část práce. Začíná vyslovením cílů a hypotéz práce, viz s. 58. Cíle si 
stanovila dva hlavní a jeden vedlejší:  

• potvrzení vztahu mezi posturálně lokomočními funkcemi, primitivní reflexologií a 
posturální reaktibilitou;  

• souvislosti primitivních reflexů a polohových reakcí; zde jsou uvedeny 2 hypotézy, 
• vedlejší cíl: ověřit použití formulářů, které hodnotí posturální aktivitu, posturální 

reaktibilitu, primitivní reflexologii.  
Dále jsou vysloveny 3 vědecké otázky, k první jsou vysloveny 4 hypotézy, ke druhé 2 hypotézy 
a ke třetí 4 hypotézy. 



Následuje kapitola 9, metodika práce, ve které studentka vychází z informací již obhájené 
diplomové práce Mgr. Líbalové v roce 2012. Studentka věcně navazuje na tyto poznatky a 
informace, které zpracovala velmi dobře a mají přímou souvislost s tématem DP. 
Výsledky jsou uvedeny v kapitole 10. K této kapitole mám výhrady k přehlednosti členění a k 
formálnímu zpracování: 

- popisnou formou, což není chybné, jsou uvedeny výsledky a vyjádření k jednotlivým 
hypotézám, 

- v legendách pod grafy jsou zvýrazněny texty související s metodikou, proč? 
-  souvislosti grafů, popisných textů a výsledky zpracovávaných hypotéz nejsou v textu 

jasně vyjádřeny a nejsou zřejmé, 
- k přehlednosti nepřispívá ani nepřesná terminologie u hodnocení jednotlivých vyšetření, 

použitá v oddíle Metodika a Výsledky: "skóre testu“ je někdy použito pro hodnocení síly 
primitivního reflexu, viz str. 61; někdy používáno i pro stadium reakce (např. str. 85), 

- v legendách pod grafy č. 7 a 10 se barevnost sloupců neshoduje s popisem. 
Proč studentka neponechala pro jasnější vyjádření svých výsledků standardní terminologii - 
síla reflexu a zejména pak stadium reakce, toto by bylo vhodnější. 
V diskuzi se studentka věnuje i jiným testovacím bateriím a věcně se vyjadřuje se postoji jejich 
autorů. Z diskuze vyplývá, jak organizovala experiment, jak spolupracovala s malými kojenci a 
jejich rodinami. Text je také informací, jak pracovala s daty, která získala sama vlastním 
experimentem a s daty, která byla brána před více než deseti lety. Dokázala najít metodiku, jak 
data z rozdílných období zpracovat, přemýšlet o dosažených výsledcích, vyslovit o nich vlastní 
názor. Toto je velmi pozitivní část DP, protože je jasně zřejmá osobní práce studentky na DP. 
Část diskuse, která na základě získání vlastních zkušeností hodnotí vyšetřovací formulář 
posturálního screeningu je stručná. Kromě výčtu položek a návrhu úprav by bylo vhodné se 
vyjádřit i k řazení jednotlivých položek a jejich skupin v rámci vyšetření, a to s ohledem na 
udržení pozornosti dítěte případně na jeho neklid při vyšetřování apod. 
Závěr  je stručným shrnutím obsahu práce s odpovědí, zda byly splněny cíle DP – ano, a také 
vyjádřením k hypotézám, ze kterých vyplývají doporučení, která studentka jasně formuluje na s. 
94. 
 
Jedná se DP, která byla pro obhajobu v roce 2015 přepracována podle výhrad oponenta při 
obhajobě v roce 2014, PhDr. M. Šafářové, Ph.D. Jako nynější oponent bych vyslovila názor, že je 
škoda, že se studentka tak zcela nedržela své původní verze DP, ve které jsou přehledněji 
zpracovány některé poznatky, výsledky a především z vlastního výzkumu vyjádřená aplikace pro 
praxi fyzioterapeutů. V DP z roku 2014 jsou také jasněji vysloveny závěry, ke kterým studentka 
dospěla a pro které v nynějším textu DP použila jinou formulaci. Text se tím stává „ tajemnější“, 
vyžaduje velmi pozorné a soustředěné čtení - jednoduchost by DP prospěla více. Nicméně tímto 
rozhodně není snížen význam práce, kterou považuji za velmi zdařilou. 
 
Otázky pro obhajobu práce jsou uvedeny v textu posudku. 
 
Zvolené téma DP práce bylo náročné a spíše by vyhovovalo zpracování disertační práce. Přesto 
se studentka zhostila úkolu dobře a splnila podmínky pro obhajobu diplomové práce. 
 
Závěr:  Práci doporučuji k obhajobě. 
 
31.8. 2015     Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D. 


