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Základní informace o práci 

 Předložená disertační práce čítá celkem 192 stran, z toho je 149 stran textu, 34 stran 

literatury, 5 stran příloh a 4 strany seznamů tabulek a obrázků. 

 

Obecná charakteristika práce 

 Předložená disertační práce se věnuje zjištění vlivu úrovně motorické vyspělosti na 

výkon v neverbální inteligenci, přičemž hodnocenou skupinou jsou děti mladšího školního 

věku. Práce se vyznačuje logickou a ucelenou strukturou, kapitoly jsou řazeny vhodně a jsou 

tematicky adekvátní řešenému problému. Zaměřením teoretických kapitol autor vhodně 

přechází k praktické části. 

 V teoretické části spatřuji cenné pasáže především v oblasti diagnostiky, autor zde 

velmi vhodně porovnává a hodnotí možné diagnostické nástroje a přístupy, jako i odborné 

ukotvení problematiky. Zároveň se zde však autor dopustil i jedné formální nepřesnosti, kdy 

nazval 2 souřadné kapitoly prakticky totožně, konkrétně se jedná o kapitolu 3.5.2 Zákonitosti 

vývoje a diagnostika inteligence u dětí a kapitolu 3.5.3 Diagnostika inteligence u dětí. I když 

autor nakonec v každé z kapitol pojednává o různých skutečnostech, působí názvy kapitol 

duplicitně. Dále, pokud autor (tamtéž) uvede, že Piaget (a jeho teorie kognitivního vývoje) má 



mnoho kritiků, bylo by vhodné alespoň zmínit více než jednoho z nich. To, že si autor k další 

analýze vybere pouze jednoho z nich, je však již v pořádku. 

V rámci deskripce faktorů ovlivňujících motorický vývoj jedince autor bere v potaz 

vývoj centrální nervové soustavy, vliv sociálního prostředí a také organizované pohybové 

přípravy. Neuvádí však již spontánní pohybové aktivity. Ty mohou hrát rovněž důležitou roli a 

bylo by vhodné je zmínit, jakkoliv jsou výzkumně obtížně uchopitelné. Mohou (měly by) totiž 

nad těmi organizovanými v mladším školním věku časově převažovat, pravdou je však 

v současné době spíše opak. 

 

Cíle, otázky a hypotézy 

V Abstraktu práce autor uvádí, že si stanovil následující cíl: zjistit a analyzovat míru vlivu 

a její stabilitu v čase mezi úrovní motorické vyspělosti a výkonem v neverbální složce 

inteligence u dětí mladšího školního věku se zohledněním věku (kategorie 6 - 7 let, 8 - 9 let a 

10 – 11 let) a pohlaví. Výše uvedený vytčený cíl je z hlediska náročnosti adekvátní disertační 

práci a je rovněž splnitelný. Z hlediska jazykového bych doporučil rozdělit daný cíl na dva 

solitérní, nebo jeden hlavní a další dílčí či návazný. Formulace „analyzovat míru vlivu a její 

stabilitu v čase mezi úrovní motorické vyspělosti a výkonem“ není příliš šťastná a lze ji 

považovat za matoucí. Vliv má „něco na něco jiného“, vliv „něčeho mezi něčím“ český jazyk 

nezná. 

V oddílu Cíle, úkoly a hypotézy pak ale autor lépe uvádí, že si stanovil za cíl zjistit míru 

závislosti a její stabilitu v čase mezi úrovní motorické vyspělosti hodnocenou baterií BOT-2 a 

výkonem v neverbální složce inteligence hodnocenou RPM u dětí mladšího školního věku (6 - 

11 let) se zohledněním věku a pohlaví. Jazykově to sice ještě není zcela správně, z logického 

hlediska je to však již v pořádku. Výše zmíněné však generuje další problém, a to nejednotnost 

znění cíle (v Diskusi pak autor hovoří opět o vlivu).  Je tak otázkou, zda v rámci vytčeného cíle 

autor hodlal zjišťovat vliv. Z položených otázek i stanovených hypotéz usuzuji spíše na 

zjišťování vztahu.  

Výzkumné otázky jako i hypotézy jsou formulovány vhodně, hypotézy pak navíc i 

jednotlivě dostatečně zdůvodněny. 

 

Metodika 

Pro určení úrovně motorické vyspělosti autor využil druhého vydání testové baterie 

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, pro zjištění úrovně neverbální složky 

inteligence pak Ravenovy standardní progresivní matice. Obě použité metody shledávám 

adekvátními a vhodnými pro daný problém. Kromě výše uvedených metod pak autor 

doplňkově realizoval ještě základní antropometrická měření a dotazování stran volnočasové 

pohybové aktivity probandů. Autor věnuje cca 4 strany poměrně detailnímu popisu dvou 

prvně uvedených metod, v rámci popisu dotazování ani v popisu celkové realizace testování 

však není uvedeno, v jakou konkrétní denní dobu byli probandi váženi a měřeni (autor se 



omezuje na konstatování, že se jednalo o dopolední hodiny). Nenacházím to ani v limitech 

výzkumu, přitom především hmotnost člověka může v závislosti na denní době (a s tím 

souvisejících aspektech) intrapersonálně velice variovat. 

 Získaná data autor zpracoval poměrně širokým spektrem statistických metod 

(strukturální modelování, regresní analýza, faktorová analýza atd.), kdy kromě získání 

hodnotných  výsledků prokázal i značnou erudici v oblasti metodologie. 

 Jako částečně problematický vnímám způsob výběru probandů. Autor na základě 

analytických přístupů a samplingových pravidel velmi vhodně určil potřebnou velikost 

výzkumného vzorku. Vhodně byla určena i kritéria výběru potenciálních škol. Ze seznamu 

vhodných škol pak byly pomocí randomizačního softwaru náhodně vybrány celkem 2 školy. 

Výše zmíněný problém spatřuji ve výběru krajů, ze kterých byly následně náhodně vybírány 

participující školy. Počet krajů (2), a tedy i škol zařazených do výzkumného šetření (2) autor 

odůvodňuje technickou a časovou náročností, s čímž souhlasím. Je však otázkou, proč autor 

realizoval randomizaci výběru škol z jednotlivých krajů, když ty předtím vybral záměrným, 

blíže nespecifikovaným způsobem. 

 

Výsledky, diskuse 

 Výsledky výzkumu jsou autorem zpracovány přehledně a systematicky, za použití 

vhodných nástrojů. V oddílu Diskuse autor účelně posuzuje vhodnost použitých 

diagnostických nástrojů, přičemž konstatuje nestabilitu modelu RPM. To může být sice limitem 

studie, nicméně ji to nijak nediskvalifikuje a výsledky jsou použitelné. 

Ověření hypotéz proběhlo korektním způsobem, autor na základě svého šetření přijal 

hypotézy č. 1 a 2, naopak došlo k zamítnutí hypotéz č. 3 a 4. Obecně lze konstatovat, že 

ontogenetický proces je velice komplexní a projevuje se v něm mnoho různých vlivů, nejen ty 

autorem zkoumané. Navíc je tento proces i velice interindividuálně variabilní, a to i přes 

některé nezpochybnitelné zákonitosti. To se pak mohlo projevit například při ověřování 

hypotézy č. 4. Je však třeba také uvést, že výše zmíněné si autor uvědomuje (viz teoretická 

část práce) a nejedná se o jeho opomenutí. 

Kapitola Diskuse pak svým rozsahem i zaměřením odpovídá disertační práci jako i 

jejímu zaměření. 

 

Limity a silné stránky 

 Autor ve stručnosti vymezil a popsal limity a silné stránky své disertační práce, bohužel 

však jen některé. Jako uvedení hodný limit práce vnímám kromě autorem vymezeného rovněž 

způsob výběru krajů, ze kterých byly následně vybrány participující školy. Dalším limitem, který 

považuji za vhodné zmínit, pak může být použití metody Ravenových progresivních matic, 

pokud nelze zajistit stejný charakter psychické zátěže před samotným testováním. V rámci 

testování Ravenovými progresivními maticemi probandi vybírají geometrické obrazce, které 



správně doplňují větší obrazový celek. Může tedy hrát roli i to, zda měli žáci před testováním 

např. výuku geometrie či třeba českého jazyka.  

 Autor by neměl svoji práci ani podceňovat, spatřuji v ní i další silné stránky, o kterých 

autor nepíše, kromě metodologických aspektů je to např. vhodné východisko pro tvorbu 

intervenčních a pohybově edukačních programů ve školním prostředí (což ostatně i autor 

uvádí v Závěru). Práce navíc přichází ve vhodnou dobu, protože je aktuálně projednávána a 

zpracovávána revize RVP ZV v oblasti tělesné výchovy. I přesto, že předložená disertační práce 

nemá aplikační povahu, má potenciálně velice velký dosah. 

 

Závěr 

 V Závěru autor v obecné rovině shrnuje svá zjištění, a to srozumitelně a převážně ve 

vhodné formě. Prostřední část Závěru působí spíše jako pokračování Diskuze. Problémem 

kapitoly Závěr však není to, co je tam napsáno, ale to, co tam napsáno není. Předložená 

disertační práce čítá celkem 192 stran, její Závěr pak pouze 15 řádků. Takový rozsah nepovažuji 

za adekvátní ani účelně úsporný. Autor došel ve své práci k mnoha dalším zjištěním, jež by bylo 

vhodné shrnout v Závěru, případně formulovat doporučení pro eventuální aplikaci zjištěných 

poznatků. 

 

Formální úprava, jazyková úroveň, zdroje 

 Předložená disertační práce je napsána srozumitelně a na adekvátní jazykové úrovni. 

Nedostatky v gramatické rovině jsou spíše dílčí a týkají se především psaní 

pomlčky/spojovníku a řadových číslovek (viz např. str. 111 a výraz „10 – 11 letých“, str. 95 a 

96 atd.). Ne zcela vhodně působí užívání českých a anglických popisků v téže tabulce (např. 

Tabulka 3). V sumarizaci měření by bylo vhodné používat celé věty, v mnoha případech chybí 

ve větách slovesa. V názvu kapitoly 3.5.3 Diagnostika inteligence u dětí je slovo inteligence 

uvedeno s velkým „I“. 

Z formálního hlediska shledávám předloženou práci prostou větších nedostatků. 

Drobnější nedostatek je např. v referenčním seznamu, kdy v několika případech chybí 

odsazení mezi řádky (či vynechaný řádek). Dále je třeba upozornit na skutečnost, že některé 

tabulky mají legendu, jiné ji však postrádají (např. Tabulka 7). Je běžnou zvyklostí, že obecně 

známé termíny nepotřebují vysvětlení v legendě, v případě symbolů a cizojazyčných zkratek 

však toto neplatí a je třeba legendu uvést. Kapitola Referenční seznam není formátována 

stejně jako zbytek práce. 

Rozsah použitých literárních zdrojů je úctyhodný (celkem se jedná o 34 stran seznamu 

zdrojů) a počtem, šíří, zaměřením i aktuálností autor bez problému dostává požadavkům 

kladeným na disertační práci, spíše je překračuje. Zdroje autor používá v práci efektivně a 

v adekvátní míře. 

 



V rámci obhajoby bych uvítal autorovo vyjádření k následujícím otázkám: 

1) Byl mezi probandy i nějaký žák s diagnostikovanou poruchou motorické funkce? Měl jste 

informace o speciálních potřebách testovaných žáků? Pokud ano, jak jste se vyrovnal 

s GDPR, pokud ne, mohlo to nějak ovlivnit výsledky výzkumu? 

2) Zjišťovali jste změnu ve frekvenci (či zapojení do) organizované pohybové aktivity žáků mezi 

prvním a druhým testováním? 

3) Jakým konkrétním způsobem lze Vámi dosažené výsledky aplikovat do školní praxe, 

případně v rámci připravované revize do RVP ZV? 

 

Závěrečné hodnocení 

Předložená disertační práce splňuje jak po obsahové tak i po formální stránce nároky 

kladené na tento typ kvalifikační práce. Autor prokázal schopnost tvůrčí činnosti, předložená 

práce je původní a přínosná. Na základě výše uvedeného tedy doporučuji předloženou 

disertační práci k obhajobě a po úspěšném obhájení této práce navrhuji udělit autorovi titul 

„Philosophiae Doctor“ (Ph.D.). 

 

V Praze dne 26. 5. 2021            PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. 

 

Adresa autora posudku: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, José 

Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, tel. +420220172350, e-mail: kotlik@ftvs.cuni.cz 


