Abstrakt
Cíl: Cílem práce je diagnostikovat úroveň motoriky dětí ve věku 8 – 13 let, ověřit možnost
proveditelnosti terénního šetření skupinovou formou ve školním režimu přímo na základních
školách, porovnat procentuální zastoupení dětí s deficitem motoriky s dosavadními
informacemi o prevalenci, provést komparaci testových výsledků se standardizovanou britskou
normou a zjistit, zda jsou ovlivněny faktorem pohlaví, demografickým ukazatelem velikosti
obce v místě základní školy a věkem.
Metody: K identifikaci motorického deficitu byla použita testová baterie Movemet
Assessment Battery for Children – Second Edition (Henderson et al., 2007). Komparace
výsledků s britskou normou probíhala dle metody standardizační studie (in Henderson et al.,
2007, s. 127-130) pomocí koeficientu velikosti efektu (effect size), srovnáním výkonů
v jednotlivých testových položkách (dílčích testech), souhrnného skóre dosaženého v každé
ze tří sledovaných komponent motoriky a pro souhrnné skóre v celé baterii osmi testů.
Determinační vztahy mezi proměnnými (závisle proměnné: výsledky testů a potencionálně
nezávisle proměnné: věk, pohlaví a místo) - byly zjišťovány tří faktorovou regresní analýzou
rozptylu- ANOVA (analysis of variance).
Výsledky a diskuse: Skupinová forma testování přímo na základních školách se projevila jako
možná a podařilo se zefektivnit celý její časový průběh. Výsledky identifikovaly nízké
procentuální zastoupení jedinců s deficitem motoriky (2,4%), což mohl ovlivnit fakt nízkého
zastoupení jiných etnik oproti ostatním publikovaným studiím a nebyl zahrnut systém
speciálního školství, který je pro ČR specifický. Komparace výsledků s britským souborem,
vytvářejícího normu pro MABC-2, vykázala rozdíly zejména v balanční komponentě, naopak
největší shoda byla zaznamenána ve vyhodnocení hrubé motoriky. V celkovém hodnocení
úrovně motoriky byl zaznamenán středně velký rozdíl oproti normě, celkem v polovině
případů.
Analýza neprokázala významný vliv žádného z potencionálních faktorů na celkové hodnocení
úrovně motoriky ani v komponentě manuální dovednosti, v hodnocení dalších komponent byl
shledán jako významný faktor věk a pohlaví. Významnost věku byla odhalena v komponentě
rovnováhy a hrubé motoriky a determinační vztah pohlaví navíc prokázán u komponenty hrubá
motorika.
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