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UK  Praha,  Pedagogická  fakulta,  2012,  247  stran,  přílohová  dokumentace  v počtu  5 

dokumentů, 135 odb.pramenů, z toho cca 15 % zahraničních.

Mgr.  Zuzana  Palounková  se  ve  své  práci  věnuje  vysoce  aktuální  problematice 

motorických  schopností  dětí  předškolního  věku,  vývojovým  zákonitostem  a  principům 

motorického  vývoje,  možnostem  diagnostiky  a  screeningu  koordinačních  deficitů  u 

předškolních dětí.

Práce  má  teoreticko  analytický  a  empirický  charakter,  podíl  věnovaný  epistemologickým 

východiskům  a podíl  empirické  části jsou co do rozsahu  téměř vyrovnané.

V pěti  teoretických  kapitolách  autorka  soustřeďuje  dostatečná  teoretická  východiska 

s použitím  odborné  literatury  tuzemské  i  zahraniční  provenience.  Lze  vysoce  hodnotit 

preciznost zpracování   pasáží věnovaných  vývojovým zákonitostem a měření motorických 

schopností  ,  vč.odchylek  v motorickém  vývoji  dítěte  předškolního  věku.  Je  dostatečně 

hodnocen význam rané intervence v oblasti podpory motorického vývoje, pro oblast speciálně 

pedagogické  teorie  je  přínosně  zpracována  oblast  vývojové  dyspraxie  ,  vč.diagnostiky   a 

diferenciální  diagnostiky,  symptomatologie  a  klasifikace  a  vztah  vývojové  dyspraxie  ke 

specifickým poruchám učení podle českých i zahraničních autorů.

V empirické části, kde si autorka klade za cíl zjistit a analyzovat aktuální úroveň pohybových 

schopností  dětí  navštěvujících  mateřské  školy  ve  věku 5-7  let.  Dvě relevantní  výzkumné 

otázky jsou doplněny sedmi hypotézami, které autorka postupně verifikuje. Metoda testování 

s využitím screeningového testovacího nástroje vlastní konstrukce, v němž jsou zastoupeny 

testovací  úlohy  z několika  standardizovaných  testových  souborů,  je  vhodně  použita  i 

zdůvodněna.  Prezentace  získaných  dat  ,  jejich  statistické  zpracování  i  vyhodnocení  jsou 

provedeny s velkou pečlivostí, přehledností a badatelskou poctivostí.  Dle výsledků stenových 

norem a korelačních analýz spadá 77% testovaných dětí ve věku 5-7 let do pásma průměru., 

což potvrzuje první autorčin předpoklad. Nepotvrzuje se předpoklad, že dívky v předškolním 

věku  dosahují  vyšší  úrovně  koordinačních  schopností  než  chlapci.  Úroveň  jednotlivých 



koordinačních schopností je u individuálního dítěte nerovnoměrná. Nejčastějším deficitem je 

oslabení v oblasti utváření  tělového schema. Tento deficit  je pak v korelaci  se schopností 

prostorové  orientace  a  s celkovou  úrovní  pohybových  schopností  dítěte.  Oslabení  v hrubé 

motorice u předškolního dítěte má vliv na grafomotorický projev – tento poslední předpoklad 

je  předpovídatelný  a  již  mnohokrát   výzkumně  ověřený.  Své  výzkumné  závěry  autorka 

vhodným  způsobem  shrnuje  (  k některým  prokázaným  skutečnostem  chybí  komparace 

s výzkumy jiných autorů a diskuze rozdílů , event.shod výsledků).

Přínos disertační práce lze očekávat ve dvou oblastech:

1. pro oblast spec.pedagogické diagnostiky a spec.pedagogické teorie

2.  pro oblast vývojové kineziologie  

Otázky k předložené práci pro ústní obhajobu: 

1. Jak  hodnotíte  praxi  v současných  mateřských  školách  věnovanou  screeningu  a 
facilitaci   koordinačně motorických schopností dětí ?

2. Jakými pedagogickými postupy a metodami lze reagovat na nízkou úroveň vnímání a 
utváření tělového schema při práci s dětmi v předškolním věku ?

Závěr: Předložená disertační práce svou  kvalitou plně vyhovuje požadavkům  stanoveným 
na  práce vědeckého charakteru a podmínkám pro doktorské řízení.  Svým obsahem přispívá k

rozvoji  spec.pedagogické  teorie  a  pro poznatkovou základnu využívanou v pregraduální  i 
postgraduální  přípravě  speciálních  a  předškolních  pedagogů   v duchu  současné  národní 
vzdělávací politiky.

S ohledem na výše uvedené navrhuji  Mgr.Zuzaně  Palounkové udělit  na základě obhajoby 
práce  vědeckou hodnost Ph.D.
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