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Autorka se ve své diplomové práci zabývá problematikou školní zralosti z pohledu 

somatických kritérií a hodnocení vybraných aspektů stupně rozvoje jemné motoriky. Šetření 

proběhla na souboru dětí z 1. tříd ZŠ ve dvou regionech – Praha a Strakonicko. Zpracování 

získaných dat bylo provedeno v rovině věkových, intersexuálních a regionálních diferencí. 

 

Na základě 5 vytyčených cílů práce byly formulovány 3 hypotézy: 

H1: sledované soubory dětí z pražských škol vykazují vyšší průměrné hodnoty somatických 

parametrů než děti ze Strakonicka 

H2: sledované soubory 7letých dětí vykazují vyšší průměrné hodnoty somatických parametrů 

než soubory dětí 6letých 

H3: soubor pražských dětí vykazuje lepší výsledky v jemné motorice než soubor dětí ze 

Strakonicka 

 

Soubor obsahoval 60 chlapců a 58 dívek. Byl rozdělen dle pohlaví a věku (6letí, 7letí). 

Bohužel byl ve věkových kategoriích značně nevyrovnaný poměr probandů (s vyšší četností 

6letých), který, dle mého názoru, významně ovlivnil výsledky studie. Sledovány byly 

základní antropometrické charakteristiky, dopočteny některé indexy a provedeny 2 testy pro 

posouzení úrovně rozvoje jemné motoriky. Autorka zjišťovala i některá anamnestická data – 

věk rodičů a jejich vzdělání. 

 

Data byla statisticky zpracována běžnými metodami. Formulované hypotézy byly 

testovány parametrickými i neparametrickými testy.  

 

Práce má 107 stran, z toho 58 stran vlastního textu a 49 stran příloh, kam byly, mimo jiné, 

umístěny i veškeré tabulky a grafy, což často dost komplikovalo orientaci v hodnotách 

jednotlivých parametrů při vlastním čtení práce. V seznamu literatury je citováno 62 

publikací, vesměs českých autorů, a 4 internetové zdroje. Některé práce, uváděné v seznamu 

literatury nejsou citovány dle pravidel, musí být vždy uváděni všichni autoři dané publikace! 

Práce je členěna podle běžných zvyklostí, psána přehledně. Textová část je zcela bez grafické 

dokumentace (umístěna do příloh).  

 

Úvodní kapitoly představují teoretický úvod do zadané problematiky a věnují se 

charakteristice růstu a vývoje v jednotlivých periodách dětské postnatální ontogeneze, 

problematice školní zralosti a rozvoji jemné motoriky. 

 

Oddíl materiál a metodika je psán velmi stručně a neodpovídá požadavkům diplomové 

práce. Jednotlivé sledované markery nejsou ani specifikovány, natož aby byla podána jejich 

charakteristika. U mnohých specifických parametrů (např. délky vybraných segmentů 

končetin) není jasné vymezení. Tento nedostatek je poměrně zásadní povahy, neboť 

neumožňuje reprodukovatelnost a využití výsledků pro případná porovnání v dalších studiích. 

 

Výsledky jsou prezentovány v přehledných oddílech podle jednotlivých sledovaných 

markerů. Autorka zároveň hodnotí pozici dětí svého souboru ve vztahu k referenčním datům. 



Pro většinu markerů bylo využito ref. dat z Čs. Spartakiády 1985 (Bláha a kol., 1986), pouze 

malé procento bylo možné posoudit i ve vztahu k recentním normativům (CAV 2001). 

 

V diskusi je podáno spíše shrnutí výsledků než přímé porovnání s dalším studiemi. Závěr 

pak vlastně přináší totéž. 

 

 

Připomínky k práci: 

 

- kap. 2.1.1 – Úvod – novorozenecké období – nesouhlasím s tvrzením, že „Hrudník je 

malý…., není o moc větší než hlava“ – citace (Allen, Marotz, 2005)?? – u 

novorozence je obvod hlavičky větší než obv. hrudníku!“ – k vyrovnání hodnot 

dochází až ve 4. měsíci po narození, tedy v období kojeneckém 

- hodnoty průměrné tělesné výšky a hmotnosti, uváděné v kap. 2.1.2 - 2.1.4 

neodpovídají recentním normativům – proč jsou uváděny citace staré 25 let, když 

máme recentní referenční data české populace?? 

- kap. 2.1.4 – předškolní období nezačíná od 3. roku, ale od 4.r.! 

- kap. 2.1.6 – mladší školní věk – jak autorka vysvětlí uváděné tvrzení, že v mladším 

školním věku dochází u dívek k „nepatrnému“ vyklenutí mléčné žlázy? 

- kap. 2.1.7 - starší školní věk – uváděný počátek puberty u dívek neodpovídá 

současným údajům 

- kap. 2.1.8 – adolescence – intersexuální diference v současné populaci není 12 cm, ale 

13 cm 

 

Z výše uvedených připomínek zcela jasně vyplývá, že autorka pracovala se 

zastaralými literárními prameny (viz. vlastní citace v textu) a nekonfrontovala recentní 

růstové normativy a studie. 

 

Další připomínky: 

- kap. 2.2.1 –  autorka cituje studie, které hodnotí školní zralost na základě dosažení 

určité tělesné výšky (výškový věk 7 let) – to jsou zcela zcestné názory – opět velmi 

archaické (Jirásek, 1968)!!, které popírají základní principy interindividuální 

variability růstu v populaci 

- kap. 4.2 – proč nebyl sledován některý ze šířkových markerů pánve a počítán index 

šířky pánve k těl. výšce, když bylo toto provedeno u šířky ramen? – autorka 

v teoretické části hovoří o „počínajících intersexuálních rozdílech“ v počátku 

mladšího školního věku – mohla je doložit, neboť je toto tvrzení v rozporu s řadou 

růstových studií 

- kap. 5.2 – Výsledky – u tělesné výšky nejsou komentovány rozdíly s referenčními daty 

u souboru chlapců? 

- kap. 5.23 – není jednotnost v používání jednotek (sekundy – vteřiny) 

- kap. 5.25 – věk rodičů – v uvedené podobě je podle mě neinformativní- lépe uvádět 

věk rodičů při narození dítěte 

- V závěru autorka zbytečně opakuje hypotézy (dokonce 2krát). Také tvrzení „hypotéza 

se zcela nepotvrdila“ je zavádějící a umožňuje dvojí výklad. Jasným důvodem 

nepotvrzení 2. hypotézy je četnostní disproporcionalita mezi souborem 6 a 7letých 

dětí, což není autorkou komentováno. 

 

Hodnocená diplomová práce zpracovává stále aktuální téma školní zralosti. Snaží se o 

zmapování dvou základních kriterií – somatického vývoje a jemné motoriky. Tato kriteria 



však nehodnotí ve vzájemném vztahu. Vzhledem k typu práce (učitelská DP) a specifitě 

zadání (povolena zkrácená verze práce) hodnotím jako pozitivní faktor samostatný sběr dat 

118 dětí a zpracování poměrně obsáhlého souboru dat. 

 

Práce splňuje kritéria kladená na DP v učitelském studiu a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 24. 5. 2010      RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

       Katedra antropologie a genetiky člověka 

               PřF UK Praha 

 

 

 


