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Diplomová práce ve formě pilotni studie má 60 stran' obsahuje 72 citací mono graťli a

odborných článků, z toho 53 cizojazyčných. Jedna třetina citací čerpá autor z publikací
mladších 5 |et. Atrtor vyuŽívá citace dle platných norem používanách pro irpravu diplomové

práce2. LF UK. Součástí textu jsou 3 tabulky' 6 obrázků a 3 graÍy' Práce onbsal'ruje 6 příloh.

Teoretickotr část rozclěluie autor na kapitoly týkající se motorické ontogeneze v prvním a

druhém trimenonu, diagnostiky abnormálního vývoje u kojenců a popisem tlakové plošiny

C6NF9RMAT. Popis motorické ontogeneze nabizíi zajimavý a ne příliš tradiční popis

intraurerinrrího vývoje, opřený o relevantní zahraniční literaturu. Celou tecretickcu čísi zdabí

především detailní popis primitivní reflexologie, ve které je čerpáno nejen ze známých

Eeských literárních pramenů, a|e i ze zahraničních studií. Teoretická část tak nabizí souhrnnou

rešerši dostupných zdrojťr k dané problematice.

Ve výzkumné části si autor volí dva cíle diplomové práce:

1) Přispět k objevení metocly, která by mohla objektivizovat opěrnou bázi u kojenců

v pronační poloze na přelomu I. a II. trimenonu.
2) ZměÍita vyhodnotit opěrnou bázi kojenců při spontánní motorice a při maximální

rotaci hlavy na obě strany.

Celkem 4bypotézyjsou precizně formulované a cele odpovída1i zadaným cílům.

Autor prokáza| cílevědomou, kontinuální práci při tvorbě metodiky výzkumu, kterou pečlivě

dokumentuje, včetně pouŽití přelrledných schemat. Schemata dokreslují nebývalou vytrvalost

při hledání adekvátního měřícího prostředku pro objektiv\zaci opěrné báze kojenců.

Výsledky jsou přehledně zpracované, převedené do grafu s popisem statistické významnosti,

jeánottiv1ich inlerakcí horních a dolních končetin a stranového porovnání. Na závěr kapitoly

autor vyhodnocuje zadané 4 hypotézy.

Diskuze k teoretické části se zabývárůznými pohledy na posuzování motorické ontogeneze a

moŽnostmi jejího odborného dokumentování. V diskuzi k praktické části upozorňtrje autor na

limity vyuzité metodiky anabízi možnářešení. Domýšlí, jak vylepšit postup při výběrr-t

kojenců do výzkumu, jak zlepšit synchronizaci videoobÍaZlI atalkových profilů, jak zvětšit

limitní plochu Senzorll atci. Velmi podnětné jsou jeho úvahy.o možném budoucím



pokračování výzumu - vývořit standardizaci opěrné báze,llštění reliability, metodiky,
detailnější zkoumání opěrné báze trupu, moŽnost posuzovat výsledky vybrané terapie, nebo
porovnávat terapie jednotlivých terapeutických přestupů mezi sebou. Na konci uvádí' Že by se
měření tlakového profilu kojenců mohlo stát součástí diagnostiky poruch motorického vývoje.

Celkově považuji tuto diplomovou práci ve formě pilotního projektu ze velmi zdařilou.
Autorovi se beze zbytku podďilo splnit cíle, které si předsevzal' formálně splňuje standardní
podmínky pro úpravu diplomových prací a přináší nové moŽnosti pro sledování motorického
vývoje kojenců, které jsou pouŽitelné jak do výuky, tak moŽná v budoucnu i do praxe. ZvIášt'
oceňuji studentovu vy.trvalost a samostatnost v průběhu celého proceSu tvorby diplomové
práce.

Diplomovou práci DOPORUČUJI k obhajobě.

V Praze 17 .5.2016


