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Autor si zvoliljako téma práce ,,Objektivizace opěrn é l:áze kojenců na přelomu prvního a
druhého trimenonu pomocí tlakového senzoru Conformat" a provedl k tomuto tématu

pilotní studii.

Formální popis práce:

Práce byla dokončena v dubnu 2016, má 60 stran, 72 cltaci, z toho 53 ciz'oia'z'7tČ'ných. 24

citací (tec1y 1/3) re čcrpáno z iiteratury ne starŠí neŽ 5 let. Součástí tcxtové části .jsorr 3

tabr-rlk.v.6 obrázkťr.3 graty' Práce .jc doplněna Sezllamem zl<ratek a 6ti přílolrarni..Te rozdělert:l

na teoretickor: a výzkumnou část.

obsah prácc:

Do teoreticlró části spadají první 3 kapitoly.
Kapitola 1. Motorická ontogeneze v prvním a druhém trimenonu.
Popisuje vývoj dítěte v tomto období, jsou zdůrazněny milníky ve vývoji dítěte. Součástí

kapitoly je popis vývoje dítěte v intrauterinním období.
Kapitola 2. Diagnostika abnormálního vývoje u kojenců.
Má dvě části. V první jsou popsány polohové reakce - způsob provedení, hodnocení. jejich

vztahkcentrální koordinační poruše. Ve druhé části jsou popsány ty primitivní reflexy' které

jsou clrarakteristické pro přelom I a II. trimenonu, a které byly vyuŽity k testování ve

výzktrmné části .
Kapi tola 3 . C q'ďo_!!r41

PopisLrjc přístro.j Corrlbrnral. který byl vyuŽit k testováiri' jeho

nroŽnosti v-vr-rŽití v rclrabilitaci i rnirno rámec této práce'

Výzkumnor-r Část zahrnují kapitoly 4 aŽ 6'

Kapitola 4. Cíle a lrypotézy
Popisuje 2 cíIe práce:

technickou specifiLacr a

l) Přispět k obievení metody' která by mohla objektivizor'at opěrnou

v pronační poloze na přelomu I. a II. trimenonu.
2) ZměŤit a vyhodnotit ve výše zaďaných parametrech opěrnou bází ve spontánni

následně při pohybu hlavy do maximální rotace doprava a doleva.

obsahuje 4hypotézy.

bázj ir kojencťr

motorice a



Kapitola 5. Metodika.
obsahuje 3 podkapitoly - tvorbu metodiky, výslednou metodiku, statistické zpracování
získaných dat' Na této kapitole je vidět' jaké úsilí autor věnoval této práci. Samotné vytvoření
metodiky stálo mnoho času a energie. Při tvorbě metodiky autor:

1) Vybíral přístroj pro měření.
Nejdříve vyzkoušel měření na nejdostupnějším přístroji - Platograťu, tento přístroj se však
l|<ázal, i přes provedené itpravy, jako nedostatečně citlivý pro zjištění poŽadovaných dat.

Autor proto oslovil 8 světových výrobcťr tlakových senzorů. získal 2 přístroje. které otestoval.
rra základč testťl v.vbral senzor. který splrioval jel'ro poŽaclavky pro rněřcní.
2)Na vybrar-iém přístroji nastavil parametry nrěření'na základě testování skr-ipiny l7ti dětí.

3) Vybral skupinr-r 29 ko.jer'rcťr, na kte ré nrěření probílralo.
Pro výběr poŽadované skupiny oslovil 164 pediatrů' pro jejich oslovení lytvořil dopis. Dále
vytvořil dopis s informacemi o výzkumu pro rocliče a anamnestický dotazník pro rodiče (všc

uvedené je součástí příloh).
4) Na vybrané skupině 29 kojencťr
_ provedl měření opěrné báze ve spontánní motorice a při maximální rotaci hlavy doprava a

doleva na přístroji Conformat,
- byl přítomen vyšetření primitivních reflexů a polohových reakcí prováděných výukovým
terapeutem VRL,
- vše dokumentoval navideozáznam.
5) Provedl statistické zpracováni získaných dat.

Kapitola 6' Výsledk},.
V kapitole.je definován výsledný soubor 1Oti kojenců. kteří splnili palametry poŽadované pro
z'ara'zení do výzkurrlného sor:borr-r. Kapitola dále obsahuje výsledky sarnotného mčření vČetnč

statistickélro zpracovárrí. převec1er'rí výsle dkťr do grafťr a popis graÍů. Na závěr autor

vyhodnotil 4 zadané hypotézy.

.:

Kapitola 7: Diskuze.
Autor diskutuje zvlášt'teoretickou a výzkumnou část práce. V diskuzi k výzktrmné části jsou

návrhy jak upravit a zpřesnit měření na přístroji, jak zefektivnit výběr dětí k dalšímu testování
Zajimavéjsou myšlenky, kam by mohl výzkum směřovat _ vytvoření standardizace opěrné

báze, diagnostika odchylek, posouzení efektu jedné vybranó terapie, porovnání el'ektu
jednotlivých terapeutických metod mezi sebou.

Závér hodnocení:

Po formální stránce je práce bez nedostatků.

Název práce odpovíclá obsahu práce.

Autor splnil oba cíle práce.
1) Vybral př"ístroj a vytvořil rrrctodiku pro měření opčrné baze ko.iencťt na přclomu I. a II.

trimenonu. obojí |ze vyuŽíÍ pro další výzkum s cílem ob.jekl;vizovat a standardizovat opčrnou

bázi nejen u této skupiny, ale u všech milníků vývoje dítěte v l.roce Života..

2) ZměŤJ, vyhodnotil a ziskal. zajímavá data ve vztahu opěrná báze a maximální rotace hlavv'



Význam práce:
Tato diplomová práce je kvalitním
Výsledky výzkumu mají potenciál pro

podkladem pro další navazující výzkumnou činnost'
využtti v klinické praxi.

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě:

otázky:

1) Vysvětlete prosím pojem CENTR oF FORCE ve vztahu k obrázkům?

2) V diskuzi k teoretické části udáváte, Že se jednotliví autoři liší v údajích o opoře na

přelomu I. a ll.trimenonu. Někteří udávají oporu mediální epikondyl lrumeru x symfýzu
(vo1tu. Kolář), někteří proximální část předloktí x podbřišek. Jste schopen na základě Vašeho

měření se k těmto rozdílům vyjádřit, ev. je schopen Senzor Conformat v budoucnosti v tomto

směru opěrnou bázi upřesnit ?

MUDr'Olga Dyr;hdnqvá
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