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Diplomová práce posluchačky 2. lékařské fakulty UK

studia oboru ťyzioterapie Bc. Pejcharové Martiny je

reflexologie a její souvislost s lokomočním vývojem'o.

Formální popis práce:

v Praze, následného magisterského

zpracována na téma ,,Primitivní

práce byla dokončena včervenci 2015, čitá 118 Stlan,47 titulů literatury, ztoho 20

cizojazyčných (8 odborné knihy a 12 odbotná recenzovaná periodika); 27 citaci české

literatury (l5 odborné knihy, 10 článků zodborných recenzovaných periodik, citace z7

diplomové práce a 1 bakalářské práce absolventů oboru fyzioterapie UK 2. LF Praha)' Třetina

znichje literatura ne starší neŽ 5let. Je doplněna 5 přílohami (seznam s. 102), 12 graťy,34

obrázky (seznam s. l00 -l01), 16 tabulkami.

Proporcionalita diplomové práce odpovídá poŽadavkům: 43 stran přehled teoretických

poznatků (str. 10 - 57), 1 strana cíle a hypotézy, 11 stran metodiky výzkumu: strategie

výzkumu, charakteristika souboru, podmínky a průběh vyšetření, pouŽité metody a jejich

provedení, hodnocení; 16 stran výsledků s grafy a tabulkou, 7 stran diskuse (s. 87 - 93)' 1

stránka závěr. Referenční Seznam je uveden podle vyŽadujících státních nolem na stranách 95

- 99. Seznam obrázků, příloh, přílohy.

Cílem práce bylo:

potvrzení vztahu mezi posturálně lokomočními funkcemi, primitivní reflexologií a

posturální reaktibilitou. Větší pozornost byla věnována souvislosti primitivních

reflexů a polohových reakcí

vedlejším cílem bylo ověřit použití formulářů, které hodnotí posturální aktivitu,

posturální reaktibilitu, primitivní reflexologii. Formuláře sestavili fyzioterapeuti



Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol a UK 2. LF v Praze, Motole, vyškolení
(cer1ifikovaní) ve Vojtově diagnostické a terapeutické metodě.

Závažnost práce:

Včasnosti zjištění poruchy motorického vývoje je více než 60.let věnována velká pozornost.
Mnoho autorťt z cizích zemí za toto období vytvořilo testy, které diagnostiku motorické
poruchy citlivě zaznamenají, jsou validní a stand)rdi zované. Mezi české autory, kteří Se touto
problematikou zabývali, byli pediatři / neurologové, doc. Vladimír Vlach, prof. Václav Vojta.
Vlachova vyšetřerrí pouŽívají čeští pediatři a neurologové' Rehabilitace (fyzioterapie)
v českých zenrích pouŽíváke kvantitativnímu a kvalitativnírnu hodnocení vývoje motorických
funkcí v 1. roce Života dítěte kineziologické vyšetření dle Vojty. Jeho neurovývojové
vyšetření umoŽňuje českým terapeutům detailní zhodnocení ideální motoriky a zvo1it
odpovídající terapii. Souvislosti mezi posturální aktivitou, primitivní reflexologií a posturá1ní
reaktivitou patří k základním znalostem vývojového terapeuta nejenom pro Samotnou
diagnostiku poruchy, ale i pro sledování její úpravy vlivem terapie. V naší praxi Se

přesvědčujeme o platnosti těsné souvislosti mezi třemi jmenovanými parametry, které Vojta
popsal. Proto jsme se rozhoclli ověřit si je v pilotní studii.

Vojtova diagnostická a terapeutická metoda je sice v zahraniči vyučována , použivána, nepatří
však mezi standardizované testy' Není ani ve velké míře pouŽ ívána českými neurology a
pediatry' Lze.ještě k její standardizaci, používáni přispět či ne? Pomohou k tomu naŠe první
kroky?

Studentka dostala nabídku ke zpracování tohoto tématu z Kliniky rehabilitace a TVL F.N
Motol aUK2' LF v Praze Motole. Byly ji poskytnuty data kliniky sebrané v rozmezilet 2001
_ 3 ze souboru fyziologických novorozenců a kojenců, které jsme vyšetřili na podkladě
neurovývojového vyšetření dle Vojty 3x, a to v průběhu 1. trimenonu. Sama si ověřovala
platnost vyšetření na 8 dětech s fyziologickou anamnézou narozených V loce 2012 a 2013.
Provedla u kaŽdého znich celkem 5 vyšetření, pokaŽdé na korrci trimenonu (l"- 5.trimenon).

Přehled poznatků (1. * 7 .kapitola, s. 10 - 57) - diplomová práce slrrnuje poznatky o vývoji
posturální kontroly, motorické ontogeneze, primitivní reflexologii, posturálni reaktibilitě,
platnosti vyšetření dle Vojty pro zjištění diagnostiky centrální koordinační poruchy a dětské
mozkové obrny.



8. kapitola (s. 58) _ Cíle, výzkumné otázky a hypotézy _ jsou výstiŽně Stanoveny v počtu 3
výzkumných otázek a 5 hypotéz.

9. kapitola (s. 59) - Metodika práce _ splňuje poŽadavky, hodnocení posturální aktivity a

primitivních reflexů pokračuje stejným způsobem, který jsme zvolili a zpracovali V

' diplomové práci Bc. Líbalové V roce 2oI2 (viz reťerenční seznam pouŽité literatury), z
důvodu návaznosti a zpracování dat pro budoucí Qalší práce.

V této části práce diplomantka popisenr, obrázky a tabulkami představila úzkou souvislost
mezi 3 parametry: posturální aktivitou, posturální reaktivitou a primitivní reflexologií.

10. kapitola (s. 71) - Výsledky uvádí autorka na stranách ]I _ 86, seřazeny dle počtu

stanovených výzkumných otázek a hypotéz. Sdělila je popisnou formou, doplnila grafy'

vysvětlila statistické zpracování, vyslovila se ke kaŽdé z poloŽených hypotéz. Na konci
kapitoly uvedla v tabulce pro kaŽdý trimenon vybrané hodnocené poloŽky posturální aktivity,
které Se vztahovaly k dalším dvěma hodnoceným parametrům (primitivní reflexologii,
posturální reaktibi litě). .i ej iclr hodnocení, počet j ej i ch dosaŽení.

10' kapitola - Diskuse - čitá 7 stran. Autorka se v ní věnuje i jiným testovacím bateriím,

vyjadřuje se k postoji jejich autorů. Studování literatury, praktické osvojení vyšetření ji vedly
k mnoha otázkám a vlastním názorům, které uplatnila v diskusi v plné míře. Z diskuze také

vyplývá, jak dobře organizovala experiment, jak dobře spolupracovala s malými kojenci a

jejich rodinami. Přesvědčila nás, že d,okázala pracovat s daty, která získala sama vlastním
experimentem, ale i s daty, která byla brána před více neŽ deseti lety - dokázala najit
metodiku, jak data zrozdíIných období zpracovat, přemýšlet o dosaŽených výsledcích.
vyslovit o nich vlasttrí názor.

Závěr - čítá 1 stranu, kde autorka přehledně znovu popsala cíl práce, obsah práce, její
výsledky, platnost neurovývojového vyšetření dle Vojty.

Referenční seznam - psán podle poŽadavků pro diplomovou práci.

Studentka zptacovala téma, které jí bylo nabídnuto

lékařství. Pracovala samostatně, konzultovala práci

Konzultace přepracované diplomové práce se děly

studentka pobývala v zahraničí. osobní konzultace

práce vedoucí diplorrrové práce shledává:

Klinikou rehabilitace a tělovýchovného

s vedoucím práce a s dalšími odborníky.

pouze prostřednictvím emailové pošty,

by byla jistě prospěšná. Po odevzdání



. práce byla rozšířena na základě oponentského posudku zroku20l4

o formální nedostatky v kapitole Výsledky - barevnost sloupců se neshoduje s popisem

uvedeným v legendě pod grafem - viz str 79, graťč. I0

Studentka cíle práce splnila.

Vedoucí diplomové práce doporučuje diplomgvou práci k obhajobě.

PaedDr' Zounková lrena. Ph.D. 
( ,t

Y Praze,3. 8' 2015 
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