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Cíl práce: Cílem práce je na základě Iowa-Brace testu zhodnotit motorickou docilitu 

žáků se specifickými poruchami učení a chování a porovnat výsledky s daty s žáků 

bez  těchto poruch. 

Metodika práce: Testování motorické zdatnosti za pomocí Iowa-Brace testu žáků 

se  specifickými poruchami učení a chování ve věku 13-14 let (starší školní věk) 

s následným porovnáním s žáky, kteří tyto specifické poruchy učení a chování nemají. 

Data byla zpracována za pomoci programu IBM SPSS Statistics 24 a poté vyhodnocena.  

Výsledky práce: Specifické poruchy učení a chování mají významný negativní vliv 

na  motorickou docilitu jedince, což bylo prokázáno nižším výkonem studentů s těmito 

poruchami v testu zkoumajícím motorickou docilitu probandů (Iowa-Brace testu). 

Rozdíly v celkovém výkonu v Iowa-Brace testu závisí více na přítomnosti specifických 

poruch učení a chování než na  pohlaví jedince. Největší rozdíl mezi žáky 

s a  bez  specifických poruch učení a  chování byl zaznamenán ve cviku „Turek“ (cvik 

hodnotící úroveň koordinačních schopností a  kloubní pohyblivost), kdy žáci 

bez  specifických poruch učení a chování dosáhli o  polovinu lepších výsledků oproti 

žákům se  specifickými poruchami učení a chování. Statisticky významný rozdíl byl 

také ve  cviku „Klekačka“ (hodnotící koordinační schopnosti a explozivní sílu dolních 

končetin). I v tomto cviku žáci bez specifických poruch učení a chování dosáhli 

signifikantně lepších výsledků (téměř dvakrát vyššího zisku bodů v testu). Obdobné 

hodnoty byly získány i u cviku „Kozáček“ (hodnotící stav koordinačních schopností). 

Je  tedy dále možno konstatovat, že největší rozdíly mezi skupinou žáků 

bez  specifických poruch učení a chování a žáků s těmito poruchami byly prokázány 

v  koordinačních cvicích Iowa-Brace testu. 

 



Klíčová slova: Specifické poruchy učení a chování, dyslexie, dysgrafie, dyspraxie, 

motorická docilita, hyperaktivita, starší školní věk, motorické schopnosti, Iowa-Brace 

test, pohybové schopnosti.  

 


