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Abstrakt 

Cíl: Současné poznatky o vývojové poruše motoriky u školních dětí naznačují moţné 

negativní dopady na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti psychické, sociálně 

psychologické, behaviorální a také v oblasti školních kompetencí. O tom, 

jak nedostatečná úroveň motoriky dítěte můţe limitovat jeho pohybovou aktivitu, 

je minimálně poznatků. Cílem práce bylo odhalit, zda vývojově podmíněný deficit 

motoriky u dětí staršího školního věku je rizikovým faktorem pro niţší pohybovou 

aktivitu (PA) a zda pozornost dítěte má mediační funkci ve vztahu mezi  úrovní 

motoriky a jeho pohybovou aktivitou. 

 

Metody: Výzkum byl zaloţen na analyticko-deskriptivních šetřeních motoriky dětí, 

pohybové aktivity v týdenních reţimech a úrovně pozornosti s následnými 

komparacemi dětí s deficitem motoriky (DM) a dětí bez DM, korelační analýzou 

a analýzou mediačního účinku pozornosti dle Barona a Kennyho (1986). Pro hodnocení 

motoriky dětí byla pouţita testová baterie MABC-2 (Henderson et al., 2007), 

pro monitoring PA v týdenním reţimu byly pouţity akcelerometry a písemný záznam 

PA, pozornost byla diagnostikována testem d2 (Brickenkamp, Zillmer, 2000) a Číselný 

čtverec (Jirásek, 1975). 

 

Výsledky a diskuse:  Děti s DM vykazovaly v řadě ukazatelů niţší PA ve srovnání 

s dětmi bez DM včetně niţší PA ve vyšších aţ vysokých intenzitách, niţší celkové doby 

strávené ve vytrvalostních pohybových činnostech a většího počtu dní v týdenním 

reţimu, ve kterých nesplňovaly zdravotní doporučení pro velikost energetického výdeje 

a počet provedených kroků. Patrná byla niţší PA o víkendových dnech u všech dětí 

nezávisle na úrovni motoriky a pohlaví. Vedle některých rozdílů v PA dětí s DM 

a bez DM, byla hypotéza o vývojově podmíněném deficitu motoriky jako rizikovém 

faktoru niţší PA u dětí podpořena nálezy významných korelací mezi úrovní pohybové 



 

 

koordinace a specificky hrubé motoriky a ukazateli PA - denním energetickým výdejem 

a denní dobou strávenou v PA vysoké intenzity. Práce odhalila, ţe účast dětí 

v pohybových činnostech vyšších intenzit můţe být omezena niţší úrovní hrubé 

motoriky spojené se systémem oko-tělo a oko-ruka se současným negativním 

příspěvkem niţší koncentrace pozornosti dítěte.  

 

Klíčová slova: motorika, energetický výdej, kroky, deficit motoriky, hrubá motorika, 

rovnováha, pozornost, dítě.  
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Abstract 

Objective: Current knowledge of developmental disorders in motor skills of school 

children suggest potential negative impacts on the development of the personality of the 

child in the mental, social psychological and behavioural areas and also in the area 

of competence at school. Very little is known about how an insufficient level of motor 

skills of a child can limit his/her physical activity. This work was performed to discover 

whether developmentally determined motor deficit in children of older school age is 

a risk factor for lower physical activity (PA) and whether the attention of the child has 

a mediation function in the relationship between the level of motor skills and his/her 

physical activity. 

 

Methods: The research was based on analytical-descriptive examination of the motor 

skills of children, their physical activity in weekly regimes and the attention level, 

with subsequent comparison of children with a motor deficit (MD) and children without 

MD, through correlation analysis and analysis of the mediative effect of attention 

according to Baron and Kenny (1986). Child motor skills were evaluated using 

the MABC-2 test battery (Henderson et al., 2007), PA in the weekly regime was 

monitored using accelerometers and a written record of PA, and attention was 

diagnosed by the d2 test (Brickenkamp, Zillmer, 2000) and the Numeric Square 

(Jirásek, 1975). 

 

Results and Discussion:  Children with MD exhibited lower PA in a number 

of indicators compared to children without MD, including lower PA at higher to high 

intensities, overall time spent in endurance physical activities and a greater number 

of days in the weekly regime in which they did not meet the health recommendations 

for magnitude of energy expenditure and number of steps taken. Lower PA 

on the weekends was apparent for all the children, independent of the level of motor 



 

 

skills and gender. In addition to some differences in PA among children with MD 

and without MD, findings of significant correlations between indicators of the level 

of motor coordination, especially general motor skills, and the indicators of PA, 

such as daily energy expenditure and daily period spent at PA with high intensity, 

supported the hypothesis that developmentally determined motor deficit could be a risk 

factor for lower PA in a child. The work also revealed that participation of children 

in physical activities with greater intensity can be limited by a lower level of general 

motor skills connected with the eye-body and eye-arm systems, with simultaneous 

negative contribution of the concentration attention of the child.  

 

Key words: motor skills, energy expenditure, steps, motor deficit, general motor skills, 

balance, attention, child.  
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1 Úvod 

 
V důsledku měnícího se ţivotního stylu lidské populace v posledních padesáti letech 

dochází ke sniţování přirozeného zatěţování pohybového aparátu člověka a tím také 

ke sniţování fyzické zdatnosti a výkonnosti. Špatný ţivotní styl spojený se sedavým 

způsobem ţivota a nedostatkem pohybu vytváří předpoklady ke vzniku zdravotních 

komplikací. Nedostatek pohybových aktivit patří k základním rizikovým faktorům 

vzniku hromadných, společensky významných neinfekčních nemocí, tzv. civilizačních 

chorob. Proto se věnuje zvýšená výzkumná pozornost sledování vlivu pohybových 

aktivit jak u dospělých, tak u dětské populace.  

 

V dnešní době se pohybová nedostatečnost obyvatelstva stává celosvětovou 

problematikou. Hledají se příčiny tohoto poklesu s přihlédnutím k měnícím se 

socioekonomickým, environmentálním a geografickým podmínkám obyvatel, k jejich 

kulturním zvyklostem, profesi, vzdělání, věku, pohlaví, ale také k ročnímu období, 

dnům v týdnu a dalším vnějším a vnitřním faktorům. Problematika podmínek a faktorů 

pohybové aktivity různých skupin populace je jedním z hlavních orientací současného 

kinantropologického výzkumu. 

 

Nedostatečná pohybová aktivita dětí se můţe nepříznivě odráţet v úrovni jejich 

zdravotního stavu a tělesné zdatnosti. Je prokázáno, ţe inaktivita v dětském věku má 

za následek inaktivitu v dospělosti, s kterou se zvyšuje riziko řady chronických 

onemocnění v dospělosti. Nedostatečná pohybová aktivita dětí a tím zvýšené riziko 

negativního dopadu na zdraví je v současnosti nejvíce spojována s jedinci nejen se 

zdravotním postiţením, ale rovněţ u dětí s jinými tělesnými a funkčními oslabeními. 

Protoţe se obecně předpokládá, ţe zapojení do organizovaných i neorganizovaných 

pohybových aktivit dítěte ve volném čase také silně závisí na úrovni jejich motorických 

dovedností, mohou být vývojově podmíněná porucha motoriky či motorické obtíţe 

rizikovým faktorem jeho nedostatečné pohybové aktivity. Výskyt vývojově 

podmíněných motorických obtíţí, které spočívají v opoţděném vývoji motorických 

dovedností v důsledku nedozrálosti CNS či funkčních abnormalit v některých 

strukturách CNS, je relativně vysoký – 4-6% dětské populace. Na základě současných 

poznatků lze se domnívat, ţe vývojový deficit motoriky můţe mít, vedle negativních 
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důsledků psychické, psychosociální a behaviorální povahy také negativní dopad 

na ţivotní styl jedince, jeho pohybovou aktivitu a tím také na zdraví a tělesnou 

a psychickou zdatnost.  Proto cílem práce bylo prozkoumat, do jaké míry je deficit 

motoriky prepubescentů rizikovým faktorem pro redukovanou pohybovou aktivitu, 

se kterým typem motorického deficitu můţe případně sníţená pohybová aktivita 

souviset, a zda můţe také souviset s úrovní pozornosti dítěte, která je klíčovým 

činitelem kognitivních zdrojů řízení motoriky.  
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2 Teoretická část práce 

 

2.1 Pohybová aktivita  

2.1.1  Vymezení konstruktu pohybová aktivita člověka 

Do popředí zájmu kinantropologického výzkumu se v současné době dostává pohybová 

aktivita (PA) a její vliv na zdraví člověka. Podle Carpensena et al. (1985) se PA 

povaţuje za jakýkoli tělesný pohyb zabezpečovaný prací kosterního svalstva, jenţ vede 

ke zvýšení výdeje energie jedince. Podle Dobrého et al. (2009) se PA rozumí druh 

tělesného pohybu člověka, který je určen vnitřními determinantami fyziologickými, 

psychickými a nervosvalově koordinačními a vnější podobou vykonávaného hybnou 

soustavou při energetickém výdeji vyšším neţ při stavu člověka v klidovém 

metabolismu. Frömel et al. (1999) popisují PA jako komplex lidského chování, 

který zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka. Je uskutečňován zapojením 

kosterního svalstva při současné spotřebě energie. Tito autoři dále rozdělují PA 

na organizovanou PA, tj. tu PA, kterou jedinec provádí pod odborným vedením 

a neorganizovanou PA, kterou charakterizuje spontánnost a absence odborného řízení.  

 

Vedle pojmu pohybová aktivita se v poslední době objevil pojem „pohybová aktivnost“ 

(Dobrý et al., 2009). Je vymezen jako celkový souhrn běţných pohybových aktivit 

nazvaných jako nestrukturovaných, a pohybových aktivit dovednostního charakteru, 

strukturovaných v určité časové jednotce jako v době pobytu ve škole, době mimo 

školu, v rodině, ve dni, po dobu měsíce, hodiny, školní přestávky apod. Pojmem 

„pohybová nedostatečnost“ jedince označují tito autoři skutečnost, ţe jedinec vykonává 

velmi nízký objem běţných denních PA a vůbec nevykonává strukturované PA 

dovednostního charakteru. 

 

PA musíme chápat jako činnost spjatou s vývojem a formováním jedince po všech 

stránkách, tj. po stránce fyzické, psychické a téţ sociální. Bunc (2006a) uvádí, ţe PA 

je jedním ze základních faktorů ovlivňujících růst a vývoj, myšlení, fyzickou 

výkonnost, schopnost podávat další výkony ve zdraví, ale téţ v nemoci. 

Podle Bartůňkové (2006) je rovněţ důleţitým významem PA psychické 
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a sociální ovlivňování a formování osobnosti jedince, konkrétně podpora pozitivního 

emocionálního ladění člověka, prevence před depresemi, zvýšení pocitu sebedůvěry, 

uspokojení a radosti.   

 

2.1.2 Nedostatečná pohybová aktivita a její vztah ke zdraví a tělesné zdatnosti 

Znepokojujícím faktem je skutečnost, ţe vlivem technologického pokroku a s tím 

spojenou změnou ţivotního stylu dochází v současnosti k signifikantnímu nárůstu 

širokého spektra chronických neinfekčních onemocnění hromadného výskytu, dříve 

nazývaných jako civilizační onemocnění (Kalman et al., 2009; Machová, 2009; WHO, 

2003). Jde o nemoci jako ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, hypertenze, 

cukrovka, obezita, určité typy nádorových onemocnění a další (WHO, 2011; Machová, 

2009; Singal, Schwenk, 2007). Jako nejčastější příčina těchto neinfekčních onemocnění 

se zmiňuje neustálý technologický pokrok, který sebou přináší razantní pokles PA, 

nesprávné stravovací návyky, nadměrný stres a psychickou zátěţ (WHO, 2011; 

Machová, 2009, Kalman et al., 2009; Stejskal, 2004). Nedostatečná PA se řadí  

k základním rizikovým faktorům, které přispívají ke vzniku neinfekčních chronických 

onemocnění (Hussey et al., 2007; Bunc, 2006; Stejskal, 2004; WHO, 2002).     

  

Hypokinéza, tedy nedostatek tělesného pohybu a také sníţená schopnost vykonávat 

pohybové aktivity, je podle Novotného (2011) průvodním jevem současného způsobu 

ţivota. Sedavý způsob ţivota se současnou psychickou zátěţí je v protikladu s tělesnými 

dispozicemi k pohybu, které se u člověka vyvíjely po milióny let a jsou stále 

zakódovány v genech. Právě tento rozpor vede často ke zdravotním problémům. 

 

Od nástupu průmyslové revoluce, tedy během posledních sto let, došlo vlivem 

urbanizace a technizace k výraznému sníţení přirozené kaţdodenní PA z hlediska jejího 

objemu a intenzity (Měkota, Cuberek, 2007). Za posledních sto let poklesl energetický 

výdej v zaměstnání na ¼ původního objemu a dosahuje dnes 8 MJ za osmihodinovou 

pracovní dobu (Placheta et al., 1995). WHO (2010) uvádí, ţe nejméně 60% celkové 

populace nesplňuje základní doporučení provádět denně alespoň 30 minut středně, 

aţ vysoce intenzivní PA. Bunc (2006b) a stejně tak Měkota, Cuberek (2007) uvádějí, 

ţe genetická výbava současného novorozence je stejná jako před několika tisíci lety, 
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avšak způsob ţivota ve změněném prostředí je v následném ţivotě jedince jiný. To se 

týká primárně poklesu mnoţství pohybu, i kdyţ jeho potřeba zůstává neměnná.  

 

Velmi frekventovaně je v odborných studiích spojována PA s termínem zdraví, zejména 

v dokumentech WHO (World Health Organization), která se detailně zabývá 

problematikou determinant zdraví. WHO (2003) souhrnně dokládá, ţe mnoho 

vědeckých důkazů potvrzuje širokou škálu fyzického, sociálního a mentálního uţitku 

vlivem pravidelné prováděné PA. Zdraví je všeobecně definováno jako stav úplné 

tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady (Basic 

Documents, WHO, 1974). Blahutková et al., (2005) podobně uvádí, ţe na zdraví často 

nazíráme jako prostředek k dosaţení cíle, kde péče o zdraví souvisí s hledáním tzv. bio-

psycho-socio-spirituální pohody osobnosti. V souvislosti se zdravím často mluvíme 

o tzv. zdravém ţivotním stylu, ve kterém jde podle Liby (2005) o vyváţenost psychické 

a fyzické zátěţe, kde jednu z hlavních rolí zaujímá pravidelná a přiměřená PA 

v průběhu ţivota. Stejného názoru je i Bunc (2006a) a Malina (2010), kteří uvádějí, 

ţe pravidelně prováděná PA je základním prvkem zdravého ţivotního stylu. Zdravý 

ţivotní styl se promítá do tzv. kvality ţivota, která vyjadřuje celkovou spokojenost se 

ţivotem (Liba, 2005).  

 

Pro tvorbu a realizaci doporučení a intervenčních programů na podporu PA 

je podle Trosta et al. (1999) velmi důleţité porozumět psychosociálním faktorům, 

které pohybové aktivity dětí mohou významně ovlivňovat. Benefity PA byly zjištěny 

v souvislosti s ovládáním stresu (De Moor et al., 2006), problémy se sebepojetím 

a sebevědomím (Cairney et al., 2005b; Skinner, Peak, 2001; Biddle, Armstrong, 1992), 

koncentrací pozornosti (Baerg et al., 2011) a zvýšenou úzkostností (Salmon, 2001). 

Pravidelně prováděné pohybové aktivity patří mezi klíčové komponenty zdravého 

ţivotního stylu (Trost et al., 1999) a jsou důleţité pro udrţování tělesných funkcí 

a struktur (Bunc, 2006a). Je však nezbytné, aby vybraná PA byla dostatečná a na druhou 

stranu nebyla nadměrně vysoká pro optimální podporu zdraví.  

 

Kalman et al. (2009) zmiňují, ţe mnoho epidemiologických výzkumů potvrdilo PA 

jako významný prostředek v boji proti civilizačním chorobám, nejčastěji 

proti ischemické chorobě srdeční, cévní mozkové příhodě, hypertenzi, diabetu mellitus 
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2. typu a dalším. Podle United States Department Of Health and Human Services 

(USDHHS, 2008) v současném výzkumu v oblasti lidského zdraví (health sciences) 

panuje všeobecná shoda v tom, ţe pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je spojena 

se sníţeným rizikem negativních zdravotních dopadů, spojených zejména 

s civilizačními chorobami. 

 

Jako významný korelát PA a zdraví jedince je jeho tělesná zdatnost. Podstatou tělesné 

zdatnosti jsou fyziologické adaptace organismu a to v důsledku dlouhodobého 

provádění pohybových činností (Bunc, 2006a).  

 

Tělesná zdatnost jedince patří k důleţitým parametrům ovlivňujícím ţivotní styl 

a je nezbytným předpokladem pro účelné fungování lidského organismu. Bunc (1995) 

charakterizuje tělesnou zdatnost jako stupeň rozvoje adaptačních potenciálů, 

coţ v důsledku znamená optimalizaci funkcí organismu při řešení vnějších úkolů 

spojených s pohybovým úkolem, resp. zvládnutí vnějších poţadavků kladených 

na jedince s menšími nároky na organismus. Kovář (2001) vymezuje tělesnou zdatnost 

jako schopnost řešit dané úkoly s dostatkem energie a pohotově bez zjevné únavy 

a s dostatečnou rezervou pro příjemné trávení volného času.  

 

Z hlediska preventivních účinků na lidské zdraví má prvořadý význam aspekt tělesné 

zdatnosti označovaný jako zdravotně orientovaná zdatnost (Bunc, 1995).  Zdravotně 

orientovaná zdatnost je nezbytným předpokladem účelného fungování lidského 

organismu a tedy předpokladem pro dostatečnou pracovní, duševní a pohybovou 

výkonnost člověka (Muţík, Vlček,  2010). Corbin a Pangrazzi (1992) popisují tento 

aspekt zdatnosti jako funkční kapacity organismu, které ovlivňují přímo či nepřímo 

zdravotní stav jedince a působí preventivně na zdravotní problémy spojené 

s hypokinézou.       

 

Zdravotně orientovaná zdatnost se velmi často spojuje se zdravým vývojem dětí 

a mládeţe (Muţík, Vlček, 2010).  Stejní autoři naznačují, ţe podpora její dostatečné 

úrovně se povaţuje za jeden z významných cílů školní tělesné výchovy v současném 

počátečním vzdělávání.  
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Většina autorů, kteří se zabývají problematikou zdravotně orientované zdatnosti, 

uznávají jako její atributy, resp. komponenty sloţení těla, dále komponenty vztahující 

k funkci kosterního svalstva -  svalovou sílu, svalovou vytrvalost a flexibilitu, 

a komponentu mající vztah ke kapacitě kardiovaskulárního a respiračního systému 

včetně oxidativní kapacity svalů – aerobní výkonnost, resp. aerobní zdatnost (Bunc, 

2006a; Bouchard, Schepard 1994; Bouchard, 1993). 

 

Zvýšení zdravotně orientované zdatnosti na úroveň, která poskytuje ochranu 

před některými zdravotními riziky současného ţivotního stylu, můţe být povaţováno 

za nejdůleţitější přínos PA v dnešní společnosti (Stone et al., 2009; Dugan et al., 2008; 

Ruiz et al., 2006; Dencker et al., 2006; Malina, Katzmarzyk, 2006; Bunc, 2006a).   

 

2.2 Pohybová aktivita dětí 

2.2.1 Funkce pohybových aktivit u dětí 

PA pozitivně podporuje vývoj pohybového ústrojí dítěte zejména zvyšováním svalové 

hmoty a jeho tělesné výkonnosti. Důleţitou roli hraje při správném drţení těla. 

Pravidelná a adekvátní PA je důleţitým regulátorem obezity u dětí (Singal, Schwenk, 

2007; Bunc, 2007). Pozitivní vliv PA dětí na kardiovaskulární zdatnost (Ruiz et al., 

2006) je dnes jiţ také dostatečně znám. Bunc (2006a) uvádí, ţe pravidelná PA 

odpovídajícího objemu a intenzity zlepšuje činnost a efektivitu kardiovaskulárního 

a respiračního systému a také redukuje výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních 

komplikací.  

 

Sveinsson et al. (2009) zaznamenali ve svém výzkumu u dětí staršího školního věku 

významné vztahy mezi celkovou PA a PA středně aţ vysoké intenzity na straně jedné 

a sloţkami tělesné zdatnosti, zejména aerobní zdatnosti a ukazatele sloţení těla BMI 

na straně druhé. Pozitivní vliv PA na sloţení těla zjistili Dostálová et al. (2007) u dívek 

staršího školního věku. U dívek s pravidelnou organizovanou PA v mimoškolním čase 

zaznamenali tito autoři významně niţší procento tělesného tuku v porovnání s dívkami 

stejného věku bez organizované PA mimo vyučování. 
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Riziko niţší PA u dětí přitom spočívá v tom, ţe inaktivita v dětském věku má 

za následek inaktivitu v dospělosti a ţe původ mnoha chronických onemocnění 

v dospělosti vznikajících z nedostatečné PA sahá uţ do dětství (Singal, Schwenk, 2007; 

Stone et al., 1998). Proto se dřívější orientace školní tělesné výchovy na školách 

na pohybový výkon posunula směrem k podpoře vztahu k PA a znalostí potřebných 

k pravidelnému provádění pohybových a sportovních činností (Bunc, 2006a).  

 

PA dětí poskytuje vedle účinků na tělesné zdraví a pohybovou výkonnost rovněţ 

psychologické, sociální a behaviorální benefity ve vývoji dětí. Z hlediska psychických 

a psychosociálních funkcí má PA významný psychoregulační efekt při tlumení mentální 

zátěţe dětí a zlepšuje kontrolu nad úzkostí a depresemi dětí. Hošek (1999) v této 

souvislosti mluví o tzv. sféře zábavy, skrze kterou pohybová aktivita a sport dávají 

dětem moţnost vyjádřit se, vybít, projevit. Laitakari et al., (1996) uvádí, ţe zejména 

vhodně prováděné volnočasové PA u mládeţe sniţují mnoţství vnímaných psychických 

bariér a poruch nálady, naopak zvyšují vnitřní motivaci, zlepšují vnímání vlastního 

tělového schématu, zvyšují u jedince pocit tzv. sebeúčinnosti, podporují sebevědomí, 

sociální interakci a integraci. V současné době je jiţ dostatek důkazů o vlivu PA dětí 

na úzkost, depresi, sebepojetí, koncentraci, paměť a chování ve třídě (Malina, 2010; 

Cairney et al., 2006; Brown, 2006).  

 

Jednou z nejdůleţitějších funkcí PA u dětí v této oblasti je lidská afiliace 

neboli začlenění jedince do společnosti. Interakční reciprocita, osvojování pravidel, 

vstupování do rolí, různé úrovně komunikace, to vše jsou důleţité procesy probíhající 

ve spontánních i organizovaných PA (Hošek, 1999). Participací v pohybových 

aktivitách dochází k rozvoji týmové spolupráce, osvojování různých sociálních rolí, 

rozvoji etického a sociálního vědomí a smyslu pro odpovědnost v sociálních vztazích 

a to zejména u dětí (USDHHS, 1996). Významná je tedy psychosociální podstata účasti 

v PA, která spočívá v příjemném pocitu, radosti a psychickém uspokojení dítěte 

z pohybové činnosti.  

 

V oblasti behaviorálních účinků PA jde především o skutečnost, ţe pohybově aktivní 

děti mnohem snadněji přijímají další návyky zdravého chování, např. vyhýbání se 
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kouření, alkoholu či drogám, ale také vykazují lepší akademické výsledky ve škole (Coe 

et al., 2006; Cavill et al., 2006).  

 

2.2.2 Doporučení pro mnoţství pohybové aktivity u dětí 

Nejnovější doporučení WHO (2010) pro zajištění zdravého rozvoje organismu dítěte 

v období mladšího a staršího školního věku je vykonávat denně alespoň 60 minut 

středně aţ vysoce intenzivní pohybové aktivity. Směrnice Evropské Unie (EUPAG, 

2008) pro PA uznávají stejná doporučení s tím, ţe PA dětí můţe mít střídavý charakter 

s tím, ţe opakující se kratší intervaly PA by měly být v trvání nejméně 10 minut. 

 

Doporučení USDHHS (2008) pro americkou populaci dětí základních škol hovoří 

rovněţ o minimální denní PA střední aţ vysoké intenzity v celkovém trvání 60 minut. 

Toto doporučení zahrnuje poţadavek na provádění pohybových činností, 

které přispívají k rozvoji aerobní zdatnosti a posílení svalstva a kostí s tím, ţe obě 

zaměření pohybových činností by měla být zastoupena minimálně 3krát v týdnu.  

 

Kanadská národní agentura pro podporu veřejného zdraví (PHAC, 2005) doporučuje 

pro školní děti 90 minut PA střední aţ vysoké intenzity denně. Podobně jako směrnice 

EUPAG, PHAC stanovuje poţadavek, aby intervaly intenzivnější PA byly alespoň 

v trvání 5 aţ 10 minut (PHAC, 2005). Jako chodecký ekvivalent výše uvedeného 

mnoţství PA se uvádí 16 500 provedených kroků. Energetickým ekvivalentem 

k takovému mnoţství PA je potom denní energetický výdej alespoň 8 kcal. kg
-1

 tělesné 

hmotnosti jedince. Pro zvýšení PA dětí PHAC doporučuje začlenit do jejich ţivotního 

reţimu středně intenzivní činnosti jako je intenzivní chůze, bruslení, jízda na kole 

a vysoce intenzivní činnosti jako je fotbal a běh.  

 

V našich podmínkách se pro udrţení zdraví a dalšího zdravého vývoje jedinců 

na základních školách doporučuje PA středních aţ vyšších intenzit po dobu 95 minut 

u chlapců a u 85 minut dívek v převaţujícím počtu dnů v týdnu (Frömel et al., 1999). 

Jiným vyjádřením poţadavků na objem PA je spodní hranice PA odpovídající dennímu 

energetickému výdeji 9 kcal.kg
-1

.den
-1

 u dívek a 11 kcal.kg
-1

.den
-1

 u chlapců, 
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či z hlediska počtu kroků jde o poţadavek vykonat nejméně 11 000 kroků u dívek 

a 13 000 kroků u chlapců (Frömel et al., 1999). 

 

Novější práce uvádějí pro děti staršího školního věku limity denního počtu kroků – 

8 000 – 11 500 kroků u chlapců a 7 000 – 10 500 u dívek a z hlediska energetického 

výdeje pak jako dostatečné hodnoty 7,5-11 kcal.kg
-1

.den
-1

 u chlapců a 7-10,5 kcal.kg
-

1
.den

-1
 u dívek staršího školního věku (Sigmund et al., 2005). 

 

2.2.3 Pohybová aktivita současné populace dětí 

Vedle dospělé populace se současný kinantropologický výzkum zaměřuje také 

na zkoumání PA u různých skupin populace dětí a mládeţe (Frömel, Chmelík, 2007, 

1999; Hands et al., 2009; Dencker et al., 2006 aj.). Zjišťuje se, ţe ačkoli jsou děti 

pohybově nejaktivnější skupinou populace, úroveň její PA je v průměru nedostatečná 

a stále klesá (Department of Health, 2002). Objevuje se vzestupná tendence konzumní 

a pohybově pasivní zábavy dětí (Jansa, 2005), typické je sedavé trávení volného času 

v podobě sledování televize, hraní počítačových her aj. (Kalman et al., 2009; Kaplan, 

2001). Tyto aktivity zastiňují aktivity tvořivé, spojené s intenzivní PA včetně 

sportovních činností.  

 

Objem PA dnešní populace dětí neodpovídá přirozeným potřebám lidského organismu 

a u poměrně vysokého podílu populace dětí lze mluvit o hypokinéze s důsledky 

na jejich zdravotní stav a tělesnou zdatnost (Bunc, 2006b; Cairney et al., 2005; Ruiz 

et al., 2006; Ekelund et al., 2004). Zvýšený příjem potravy přitom není aţ tak závaţným 

zdravotním rizikem u současné populace dětí. Novější studie naznačují, ţe zvyšování 

příjmu stravy se zastavuje a nepoměr mezi energetickým příjmem a výdejem je spíše 

způsoben výrazným poklesem energetického výdeje v důsledku sniţující se pohybové 

aktivity a převládajícího sedavého způsobu ţivota (Cairney et al., 2005; Katzmarzyk, 

2002, Yang et al., 2006).  

 

O nedostatečné PA dětí svědčí řada národních výzkumů ve světě. Kanadská národní 

agentura pro podporu veřejného zdraví (PHAC) uvádí, ţe podle výsledků výzkumné 

studie CAN PLAY - The Canadian Physical Activity Levels Among Youth, započaté 
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v roce 2005, je více neţ polovina kanadské populace školní mládeţe nedostatečně 

aktivní (PHAC, 2005). Podle Ministerstva zdraví a sociálních sluţeb Spojených států 

amerických (USDHHS, 2008) patří populace amerických dětí včetně jedinců staršího 

školního věku v současné době mezi jednu z nejrizikovějších skupin populace 

z hlediska nedostatečné PA. Americké výzkumy v posledních třech desetiletích jasně 

poukazují na souvislý pokles úrovně PA dětí (USDHHS, 2008).  

 

Objem denní PA současných dětí se sniţuje s jejich věkem. Pate et al. (2002) ukázali 

týdenním monitoringem PA školních dětí pomocí akcelerometrů, ţe vybraná 

doporučení PA splňovalo v 1. aţ 3. ročníku 100 % dětí, ve 4. – 6. ročníku kolem 90 % 

dětí, v 7. – 9. ročníku jiţ pouze 58 % dětí. Navíc u dívek staršího školního věku byl 

zaznamenán niţší objem denní PA střední aţ vysoké intenzity a taktéţ PA vysoké 

intenzity v porovnání s chlapci stejného věku.  

 

Zdravotní doporučení nejméně 60 minut středně aţ vysoce intenzivní PA nejméně  

5 x v týdnu splnilo podle výzkumu Gutholda et al. (2010), který zahrnoval přes 72 tisíc 

dětí z 34 zemí, pouze 23,8 % chlapů a 15,4 % dívek ve věku 13 aţ 15 roků. Přitom 

v polovině těchto zemí více jak jedna třetina dětí tráví denně více jak tři hodiny 

sedavými aktivitami ve svém volném čase a to bez započítání doby psaní domácích 

úkolů.  

 

Csémy et al. (2005) uvádějí výsledky týdenního monitoringu PA přibliţně pěti tisíc 

českých dětí staršího školního věku. Výzkum byl součástí mezinárodní srovnávací 

studie Světové zdravotnické organizace „The Health Behavior in school – aged 

children“ (HBSC), jenţ se zaměřuje na ţivotní styl a zdraví dětí školního věku. 

Mezi nejvýznamnější zjištění tohoto výzkumu týdenní PA české školní mládeţe patří 

následující: 

 

 Středně aţ vysoce intenzivní PA v trvání alespoň 1 hodiny denně se šest a více 

dnů v týdnu věnuje přibliţně třetina zúčastněných dětí (30,1 %), z toho více 

neţ třetina chlapců (36,2 %) a téměř čtvrtina dívek (24,4 %). 

 S věkem se u obou pohlaví sniţuje podíl dětí, které se věnují pravidelné denní PA. 



23 

 

 Podíl dětí, které se PA během týdne nevěnují vůbec, je relativně nízký 3 % 

u chlapců a 3,9 % u dívek. 

 

Česká obezitologická společnost (ČOS, 2006) jasně potvrdila nedostatečnou pohybovou 

aktivitu u 13-17-leté mládeţe. Týdně se věnuje tato věková skupina české mládeţe 

náročné fyzické aktivitě v průměru 4 hodiny a 40 minut. Podle ČOS (2006) 

je minimální doporučovanou dobou sedm hodin intenzivnější PA. Toto doporučení 

splňuje pouze čtvrtina dětí (ČOS, 2006).  

 

Výsledky rozsáhlé studie Frömela et al. (1999) jasně naznačily, ţe zapojení dětí staršího 

školního věku do organizovaných forem PA je z hlediska denního a týdenního 

pohybového reţimu nedostačující a ţe s rostoucím věkem klesá PA v neorganizované 

formě u chlapců i u dívek.  

 

Sigmund et al. (2007) zjistili, ţe 27 % dětí mladšího a staršího školního věku 

nesplňovalo zdravotní doporučení PA pro danou věkovou kategorii. U těchto dětí autoři 

shledali niţší zapojení do outdoorových her, méně osvojených základních herních 

dovedností a méně frekventovanou účast v organizované PA neţ u dětí, které splňovaly 

zdravotní doporučení k PA.  

 

Výzkum úrovně PA, jejich socioekonomických, environmentálních a demografických 

faktorů a dále vztahu PA k tělesné zdatnosti a motorické výkonnosti byl v ČR prováděn 

u populace běţné školní mládeţe v rozsáhlých výzkumných projektech „Školní mládeţ 

na konci dvacátého století (Bunc a kol., 2000), „Role pohybových aktivit v ţivotě dětí 

a mládeţe“ (Bunc, 2005),  „Monitorování účasti mládeţe ve sportu a pohybové aktivitě 

v České republice (Rychtecký et al., 2006), „Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel 

České republiky v kontextu behaviorálních změn“ (Frőmel et al., 2005). Výsledky 

těchto projektů opět poukazují na poměrně vysoký podíl populace dětí s nedostatečnou 

PA, klesající energetickou náročnost i objem jak sportovních a organizovaných, 

tak neorganizovaných PA dětí. U dětí staršího školního věku se poukazuje na průměrný 

objem realizovaných pohybových aktivit vyšší intenzity v rozsahu dvou a půl hodiny 

týdně včetně aktivit v rámci školní TV, coţ neodpovídá doporučovanému mnoţství PA 

vzhledem ke zdraví. 
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Na základě negativních zjištění o PA současné populace dětí vzniká potřeba věnovat 

zvýšenou pozornost hledání příčin a souvislostí jako podkladů pro strategická opatření 

jak ve sféře vzdělávacích systémů, tak v oblasti podpory systematických pobídek 

pro aktivní trávení volného času. Monitoring a analýza PA děti a mládeţe je jedním 

z nejvýznamnějších výzkumných témat v kinantropologii a behaviorální medicíně 

(Riddoch et al., 2004).  

 

2.2.4 Faktory pohybové aktivity dětí  

Při konstatování faktu, ţe nedostatečná pohybová aktivita (dále jen PA) je jednou 

z hlavních příčin poklesu tělesné zdatnosti a výskytu neinfekčních onemocnění, 

nemáme na mysli pouze jednu určitou PA, ale máme na mysli veškeré pohybové 

aktivity, které zahrnují habituální PA a PA, které obsahují specifické dovednostní 

činnosti. Hodnocení PA jedince se přitom váţe k určité časové jednotce, nejčastěji 

k dennímu nebo týdenním reţimu.  

 

Takto hodnocená PA dětí souvisí se socioekonomickými, environmentálními 

a geografickými podmínkami. Podle Nelsona et al. (2006) patří mezi hlavní faktory, 

které ovlivňují kvantitu PA dětí, socio-demografické podmínky, jeţ mají podle těchto 

autorů významný vliv na zdraví. Ţivotní prostředí, resp. velikost obce můţe být 

faktorem, který ovlivňuje objem pohybových a sedavých aktivit (Mota et al., 2007). 

Mitáš et al. (2009) při zkoumání vztahu mezi PA a velikostí bydliště zjistili, ţe podíl 

inaktivity byl významně vyšší u dětí staršího školního věku ţijících ve velkých a středně 

velkých městech v porovnání s dětmi z malých měst s méně neţ 10 tisíci obyvatel.  

 

Pro PA jsou významné vnější faktory jako materiální i environmentální podmínky 

pro provozování PA ve spojení se sociální a kulturní atraktivností. Lze sledovat i jisté 

souvislosti PA s ekonomickou úrovní obyvatel. Všeobecně je známá hladina nízkého 

tělesného pohybu ve většině bohatých a technologicky vyspělých zemích (Sekot, 2009). 

Podle autora má v současné době významný vliv na sniţující se úroveň PA zejména 

obrovský nárůst sofistikované počítačové technologie a také zvyšující se objem času 

stráveného dopravou. Stres vzniklý během dne vyúsťuje v relaxaci před televizní 
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obrazovkou či u počítače. Vhodná kompenzace těchto sedavých a psychicky náročných 

činností přiměřeným nárůstem vhodných sportovních aktivit však nepřichází.  

 

Kromě těchto vnějších faktorů se uznává, ţe PA dětí je ovlivněna faktory sociálními, 

psychologickými, biologickými a časovými (Teplý et al., 1995; Cermak, Larkin, 2002). 

 

Ze sociálně psychologických faktorů PA se uvádí rodinné zázemí. Vztah dlouhodobé 

pravidelné realizace pohybových aktivit a formování pozitivního postoje k pohybově 

aktivnímu a zdravému ţivotnímu stylu zkoumali ve své studii Sigmund et al. (2009, 

2008). Podle těchto studií větší objem PA realizují děti staršího školního věku, 

jejichţ rodiče jsou taktéţ více pohybově aktivní. Dále zjistili, ţe účast dětí a jejich 

matek v organizované PA pozitivně ovlivňuje celkový objem realizovaných 

pohybových aktivit a obzvláště objem pohybových aktivit prováděných vysokou 

intenzitou.  

 

Participace dítěte v pohybových aktivitách je ovlivňována velkým počtem faktorů, 

zejména aktivním ţivotním stylem rodičů, dále společenským prostředím jako škola, 

vrstevníci, ale také znalostmi jedince o pohybových a sportovních činnostech 

a moţností mít z PA pozitivní proţitky (Teplý et al., 1995). Mnoţství PA realizovaných 

dětmi je jednoznačně závislé na podmínkách, ve kterých lze tyto aktivity realizovat, 

a na vztahu dětí k PA, tj. na tom, zda děti PA zařadily do svého hodnotového ţebříčku 

(Bunc et al., 2000). Pro splnění doporučovaného objemu PA je nutné vytvořit 

odpovídající podmínky, kdy realizované PA jsou spíše uskutečňované ve volném čase 

a mimo školu. Do popředí v tomto případě vystupuje podle Bunce a kol. (2000) škola, 

která by měla dětem poskytnout dostatek informací o zdravém způsobu ţivota, 

jehoţ neoddělitelnou součástí je i přiměřený pohybový reţim. Podle těchto autorů 

je za vytváření podmínek pro realizaci PA v nejcitlivějším období lidské ontogeneze 

(mezi 2-3 rokem ţivota) zodpovědná také rodina. Převáţně v mladším věku je velice 

důleţitým modelem pro dítě některý z členů rodiny, jenţ vede dítě k tomu, co je dobré 

a utváří tak základ pro PA v hodnotovém ţebříčku dítěte (Jansa, 2005). Podobně 

Suchomel, Antoš (2001) zdůrazňují výsledky výzkumů, které potvrzují stále se 

zmenšující zapojení rodičů do sportovních a pohybových aktivit jak svých, tak svých 

dětí.  
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Pro vytváření pozitivních postojů dětí a mládeţe k PA je nezbytná znalost struktury 

sportovních zájmů dětí a mládeţe, coţ následně umoţní optimalizaci školní TV 

a pohybových reţimů ve volném čase (Frömel et al., 1999).  Avšak tito autoři uvedli, 

ţe podmínky pro jednotlivá sportovní odvětví na školách nejsou v souladu se zájmy 

ani s provozovanou organizovanou PA, zejména u dívek. Ve studii Sigmunda et al. 

(2009) zjistili autoři u dívek staršího školního věku významně vyšší nárůst PA 

v hodinách školní TV s progresivním způsobem vyučování v porovnání s tradičním 

způsobem vyučování. V progresivních hodinách šlo o nekoedukovanou výuku 

s důrazem na to, aby ţáci byli aktivní, sami si volili učivo a řešili problémové situace, 

pouze za dopomoci učitele.  

 

Dalším z významných faktorů, které ovlivňují objem PA u dětí, je reţimový charakter 

dne. Frömel et al. (1999) uvádějí výrazné sníţení PA o víkendových dnech u většiny 

dětí mladšího a staršího školního věku. Víkendové PA nemají potřebný obsah 

a strukturu. Nepříznivou tendenci k niţší PA u 11-12-letých dětí ve víkendových dnech 

v porovnání se dny pracovními uvádějí také Sigmund et al. (1999). 

 

Kromě jiţ výše zmiňovaného sniţování PA dětí s jejich věkem (Guthold et al., 2010, 

Frömel et al., 1999) se zjišťuje v řadě studií niţší PA u dívek ve srovnání s chlapci 

jak v ČR (Mitáš et al., 2009, tak v zahraničí (Guthold et al., 2010; Mota et al., 2007). 

Mitáš et al. (2009) zjistili, ţe dívky byly významně méně pohybově aktivní neţli chlapci 

v průběhu týdenního monitoringu objemu PA pomocí akcelerometrů. Také Mota et al. 

(2007) zjistili u 13-17-letých dívek významně vyšší podíl času stráveného u TV 

a počítače v porovnání s chlapci stejného věku. Dalším podstatným zjištěním je, ţe děti 

s nadměrnou hmotností významně více času tráví u televize, významně méně času pak 

věnují sportu (ČOS, 2006). 

 

2.3 Vztah pohybové aktivity a úrovně motorické výkonnosti dítěte 

Kromě výše uváděných socioekonomických, environmentálních, socio-psychologických 

faktorů a faktoru věku a pohlaví lze očekávat také vliv vnitřních předpokladů jedince, 

konkrétně vliv tělesné a motorické způsobilosti dítěte na úroveň jeho PA. Existují práce, 

které naznačují, ţe motorické dovednosti dítěte mají vztah k mnoţství PA a úrovni 
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tělesné zdatnosti (Hands, 2008; Hands, Larkin, 2006; Cairney et al., 2005b; Cantell 

et al., 2008). Jednou ze skupin jedinců s niţší úrovní motorické výkonnosti jsou děti se 

zdravotním postiţením, ať jiţ s mentálním, tělesným nebo percepčním, a také děti 

s vývojovou poruchou učení nebo chování (Švarcová, 2008).  

 

Mezi vývojové poruchy učení je řazena vývojová porucha pohybové koordinace 

(Zelinková, 2003), v neurologii označovaná také jako vývojová dyspraxie (MKN, 

1992). Americká psychiatrická asociace (APA, 1994) stanovila pro vývojovou poruchu 

pohybové koordinace mezinárodní označení DCD (Developmental Coordination 

Disorder).  

 

2.3.1 Charakteristika vývojové poruchy motoriky u dětí 

Podstatou DCD je zpoţděný vývoj motorické funkce dítěte, který se projevuje obtíţemi 

při vykonávání jak specifických pohybových dovedností, tak základních denních 

činností, a to při normálním intelektu a absenci jiných neurologických poruch. DCD 

vymezují diagnostická kritéria, která prezentuje tabulka 1. 

 

Tabulka 1. Diagnostická kritéria pro stanovení diagnózy DCD (APA, 2000). 

 Výkony v denních aktivitách, které vyţadují pohybovou koordinaci, jsou výrazně 

niţší, neţ odpovídá chronologickému věku a inteligenci. Mohou se projevovat 

v opoţděném zvládnutí dovedností charakterizujících pohybový vývoj (první 

kroky, sezení, uchopování věcí, slabé výkony ve sportu). 

 Výkony označené v kritériu 1 signifikantně narušují osvojování školních 

dovedností a provádění aktivit v běţném denním ţivotě. 

 Příčinou poruchy nejsou generalizovaná onemocnění, např. mozková obrna, 

svalová dystrofie. 

 Při diagnostikované mentální retardaci je opoţděný vývoj povaţován za jeden 

z projevů retardace. 

 

 

Opoţděný či nedozrálý vývoj motoriky můţe zasahovat samostatně nebo v kombinaci 

oblast jemné motoriky, hrubé motoriky nebo rovnováhy, resp. posturální stability 

(Chambers, Sugden, 2006; Barnhart et al., 2003; APA, 2000; Portwood, 1996). Deficit 

motorické funkce můţe mít různou skladbu symptomů s různou hloubkou postiţení. 
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Jako typické projevy DCD se uvádějí funkční problémy v tělovém schématu, 

ve vnímání prostoru a pozice těla v prostoru, (Wann et al., 1998), senzorické integraci 

(Wilms Floet, Maldonado-Durán 2006; Cermak & Larkin, 2002), problémy 

s bimanuální a vizuomanuální koordinací (Volman, Geuze, 1998) a vizuální pamětí 

(Dwyer, McKenzie, 1994).  

 

Dítě s DCD se projevuje sníţenou způsobilostí vykonávat komplexnější pohybové 

úkoly, běţná tělesná cvičení a sportovní činnosti včetně obtíţí při manipulaci 

s předměty, které vyţadují sekvenční pohyb, a to za přítomnosti normálních reflexů, 

svalové síly a svalového napětí (Portwood, 1996). Děti s DCD postrádají plynulost 

pohybů, i kdyţ základní pohybové dovednosti byly osvojeny a zároveň mají obtíţe 

při vyuţití naučených dovedností v odlišných situacích (Bowens, Smith, 1999). Běţné 

denní dovednosti, které mohou být postiţeny, zahrnují oblékání, stolování, 

sebeobsluţné činnosti a herní dovednosti, kde základem všech těchto činností jsou 

jemné a hrubé motorické dovednosti (Cermak, Larkin, 2002). Jakmile děti s DCD 

dosáhnou školního věku, bývá často problematické zejména psaní, kde hlavní problémy 

spojené se psaním představuje zejména učení se jak správně psát písmena a také 

čitelnost (Cermak, Larkin, 2002). Cermak a Larkin, (2002) naznačují, ţe problémy 

s dovednostmi zahrnujícími jemnou motoriku mohou mít významně negativní dopad 

zejména na školní úspěšnost. 

 

Úspěšné zvládnutí školních a předškolních dovedností téţ vyţaduje motorické 

dovednosti, kdy nejenom jemné motorické dovednosti, ale téţ hrubé motorické 

dovednosti jsou potřebné k plnohodnotné participaci ve škole (Cermak, Larkin, 2002). 

Chambers a Sugden (2006) uvádějí, ţe děti s DCD mají obtíţe ve zvládání úkolů 

vyţadujících hrubou motorickou koordinaci, kterou charakterizuje zapojení velkých 

svalových skupin, jako jsou různé typy lokomoce (lokomotorika) - plazení, chůze, 

skákání, běh, aj. Dovednosti spojené s ovládáním různých předmětů jako míče a dalšího 

náčiní jsou součástí mnoha herních aktivit dětí předškolního i školního věku. U starších 

dětí se potom jedná zejména o outdoorové aktivity a sporty.  

 

DCD je funkčním deficitem v plánování, realizaci a kontrole komplexnějších 

záměrných pohybů (Kirby, 2002; Riplay et al., 2002; Portwood, 1996). Zahrnuje obtíţe 
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v sekvenčním postupu myšlení během plánování a organizování pohybové akce. Tento 

deficit potom můţe představovat výrazné omezení pro provádění habituálních, 

pracovních či sportovních pohybových činností, jelikoţ dítě má obtíţe při řešení 

problémové situace, resp. pohybové úlohy, nebo dokonce není schopno rozpoznat, 

jak problém začít řešit, ačkoli obdrţelo dostatečné informace.  

 

DCD se obvykle rozpozná v mladším školním nebo jiţ předškolním věku dítěte 

a mnohdy přetrvává aţ do dospělosti (Chambers, Sugden, 2006). Podle Vissera (2003) 

zahrnuje DCD heterogenní podskupiny dětí, které vykazují různé příznaky motorických 

obtíţí. Některé děti s DCD velmi dobře zvládají jemné motorické úlohy, ale mají 

problémy s úkoly spojenými s hrubou motorikou, které jsou vyţadovány například 

ve školní TV. Tím je naznačena existence odlišných podtypů dětí s DCD. 

 

Etiologie DCD je nejasná (Barnhart et al., 2003). Černá at al. (1999) uvádějí 50-70-ti 

procentní podíl dědičných faktorů pro různé neurální a psychické poruchy, dále 20-30-ti 

procentní podíl negativních činitelů v průběhu těhotenství – riziková těhotenství, virové 

infekce, psychický stres, šok, uţívání alkoholu a drog a 20-30-tiprocentní podíl činitelů 

při porodu nebo po porodu (hypoxie, hyperbilirubinémie). Uvedení činitelé mohou 

způsobovat funkční poruchy určitých oblastí centrálního nervového systému, které jsou 

zahrnuty do percepce a řízení motoriky (Pearsall-Jones et al., 2009; Barnhart et al., 

2003;). Jde tedy o centrální poruchu pohybové koordinace.  

 

Cermak a Larkin (2002) mluví v souvislosti s DCD zejména o faktorech, 

mezi které patří genetické predispozice, porucha smyslové integrace a problémy 

v prenatálním, perinatálním a postnatálním období. Gubbay (1975) uvádí, ţe záznamy 

perinatálních abnormalit se často nalézají u dětí s DCD, zvláště u těch s těţšími 

pohybovými problémy. V mnoha případech se identifikuje DCD mezi dětmi předčasně 

narozenými a dětmi s nízkou porodní váhou (Fox, Lent, 1996). Ve své studii zjistili 

Jongmans et al., (1998), ţe soubor předčasně narozených dětí (ve věku 6 let) dosáhl 

významně niţšího skóre v testu motoricko-percepčních dovedností neţli kontrolní 

soubor dětí narozených ve správném čase.  
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Barnhart et al., (2003) ve své přehledové studii naznačuje, ţe zjištění příčiny DCD 

je obtíţné z důvodu její heterogenity a původců poruchy vidí několik: 1. DCD 

je spojena s mozkovou obrnou, 2. jde o poškození prenatální, perinatální nebo 

neonatální, 3. jedná se o poškození neuronů v systému neurotransmiterů nebo receptorů. 

Podle Bowense, Smytha (1999) se do popředí dostává neurofyziologická teorie 

„nezralosti neuronů v oblasti mozkových hemisfér“. Předpokladem této teorie je selhání 

neuronů pravé hemisféry mozku vytvářet přesné dráhy v procesu vývoje mozku. 

To vede k nedostatečné přesnosti v realizovaných povelech z mozku pro vykonávání 

pohybů, coţ vyúsťuje v motorický výstup v podobě velmi slabých, nepřesných 

koordinačních pohybových akcí. 

 

Společenská závaţnost DCD je dána faktem, ţe tento deficit motoriky se objevuje u 4-

6 % populace dětí, s častějším výskytem u chlapců v poměru 2:1 aţ 3:1 (Barnhart et al., 

2003; Cermak, Larkin, 2002; Bowens, Smyth, 1999). V ČR se problematikou 

motorických obtíţí spojených s moţným výskytem DCD podrobně zabývali Psotta et al. 

(2009), kteří zjistili deficit v motorice ukazující na moţnou přítomnost DCD u 8,8 % 

dětí staršího školního věku.  

 

Macnab et al., (2001) upozorňují na překrývání DCD s jinými poruchami, coţ označují 

jako jeden z hlavních problémů při klasifikaci dětí s DCD. Aţ v 50 % případů DCD se 

vyskytuje koexistence s poruchami učení jako dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 

a dyskalkulie, dále s ADHD - poruchou pozornosti spojené s hyperaktivitou 

a poruchami řeči (Dewey et al., 2002; Cermak, Larkin, 2002; Polatajko, 1999). 

 

2.3.2 Vztah vývojové poruchy motoriky a pohybové aktivity u dětí 

Z výše uvedené charakteristiky vývojově podmíněného deficitu motoriky je patrné, 

ţe dispozice pro PA dětí s touto diagnózou mohou být omezené. Rivilis et al. (2011) 

varují, ţe právě u dětí s DCD je váţně ohroţena schopnost být pohybově aktivní, 

čímţ se zásadně sniţuje šance udrţet si optimální zdraví. Existuje hypotéza, ţe u dětí 

s nízkou úrovní motorických dovedností se zvyšuje riziko nízké PA (Schott et al., 2007; 

Faught et al. , 2005; Bouffard et al, 1996). Tuto hypotézu podporují nálezy niţší úrovně 

různých sloţek tělesné zdatnosti, konkrétně aerobní zdatnosti, svalové síly a flexibility 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Faught%20BE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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u dětí s vývojově podmíněnými motorickými obtíţemi (Cantell et al., 2008; Hands, 

Larkin, 2006). Cairney et al. (2007) zjistili u 9-14 letých dětí s vývojově podmíněnými 

motorickými obtíţemi niţší aerobní zdatnost v porovnání s dětmi bez motorických 

obtíţí, O´Beirne et al. (1994) významně niţší anaerobní výkon u dětí s DCD 

ve srovnání s dětmi s normální úrovní motorické funkce. 

 

U dětí s vývojově podmíněnými motorickými obtíţemi se zjistil také významně vyšší 

váhovýškový poměr BMI (Hands, Larkin, 2006; Cairney et al., 2005a). Podle Singala, 

Schwenka (2007) se BMI povaţuje, přes určité výhrady, za spolehlivý indikátor 

mnoţství tělesného tuku u běţné populace dětí a pro svou neinvazivnost 

je nejuznávanější screeningovou metodou dětské nadváhy a obezity. U českých dětí 

s motorickými obtíţemi byl zjištěn téměř dvojnásobný výskyt nadměrné tělesné 

hmotnosti ve srovnání  vrstevníky s normální úrovní pohybové koordinace 

a to v populaci dětí jak mladšího, tak staršího školního věku (Psotta et al., 2009, 2010).  

 

Kaplan (2001) se ve svém výzkumu snaţil o identifikaci a zkoumání pohybového 

chování tzv. pohybově indisponovaných dětí, které vykazovaly podprůměrnou úroveň 

pohybové výkonnosti. Výsledky výzkumu potvrzují autorovu hypotézu, ţe pohybově 

indisponovaní ţáci se ve svém mimoškolním čase věnují převáţně receptivním 

činnostem, jako jsou hry, sledování televize a videa, četba knih.  

 

I v dalších studiích byla prokázána niţší úroveň tělesné zdatnosti u dětí s vývojově 

podmíněnými motorickými obtíţemi resp. s DCD (Tsiora et al., 2009; Schott et al., 

2007; Kanioglou, 2006). Tyto děti dosahovaly významně horší skóre ve všech testech 

tělesné zdatnosti v porovnání s dětmi bez motorických obtíţí. Schott et al. (2007) 

zjistili, ţe děti s DCD dosáhly významně horší výsledky zejména v těch testech tělesné 

zdatnosti, které kladly vysoké nároky na koordinační schopnosti. Autoři navíc zjistili, 

ţe rozdíly v tělesné zdatnosti mezi dětmi s DCD a těmi bez DCD se s věkem zvyšují.  

 

Jedním z limitů úrovně PA můţe být stupeň kvality prováděných pohybových 

dovedností. O´beirne et al. (1994) zaznamenali u dětí s DCD horší ekonomiku běhu 

a chůze, čímţ docházelo k dřívějšímu nástupu únavy a následně ke krátkodobější účasti 

v pohybových aktivitách. Brzký nástup únavy spojený s nízkou úrovní fyzické zdatnosti 
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přispívá u dětí s motorickými problémy, resp. s DCD k redukci radosti a nadšení 

z účasti v mnoţství pohybových aktivit během dne (Cermak, Larkin, 2002). 

Jiţ výše bylo zmíněno, ţe dostatečný objem PA dětí je nezbytný pro optimální rozvoj 

jak psychomotorických funkcí organismu, tak dalších funkčních systémů 

jako je kardiovaskulární a respirační systém a nervosvalový systém. Avšak děti 

s vývojově podmíněnými motorickými obtíţemi běţně zaţívají problémy 

s vykonáváním a zvládáním mnoha základních pohybových dovedností, které jsou 

nezbytné k participaci ve sportovních a pohybových hrách, sportech a ostatních 

rekreačních aktivitách (Hands, Larkin, 2006). Boufard et al. (1996) podobně 

jako Cairney et al. (2005) naznačují, ţe děti s nízkou úrovní motorických dovedností se 

často vyhýbají příleţitostem být pohybově aktivní kvůli své nedostatečné pohybové 

způsobilosti. 

 

Účast dětí s vývojovým deficitem motoriky v pohybových aktivitách nebude 

pravděpodobně určena mírou postiţení motorické funkce, ale zprostředkujícími faktory 

ovlivňujícími PA mohou být negativní důsledky deficitu motoriky. Uvádějí se moţné 

psychosociální dopady DCD dítěte. DCD můţe iniciovat problémy se sebevědomím 

a sebepojetím (Cairney at al., 2006; Skinner, Piek, 2001), problémy se sociálním 

začleněním, ale také se školní úspěšností (Bowens, Smith, 1999). Následně také můţe 

spouštět problémy v chování (Dewey et al., 2002).   

 

Děti s motorickými obtíţemi vykazují nízké sebehodnocení, zejména v těch oblastech, 

které kladou vyšší nároky na pohybové schopnosti a dovednosti (Cairney et al., 2006; 

Schoemaker, Kalverboer, 1994; Cermak, Larkin, 2002). V klinických studiích je DCD 

spojováno podle Rosenbauma et al., (2004) s problémy sociálních funkcí; objevuje se 

šikana, sociální izolace, škádlení aj., zejména ve věku od osmého roku věku dítěte. Děti, 

u kterých bude identifikováno DCD ve věku do 7 let, se pravděpodobně budou setkávat 

s nepřátelstvím ze strany spoluţáků vlivem objevujících se „odlišností“ nebo z důvodu 

vyuţívání speciální péče (Bowens, Smith, 1999). Stejní autoři dále uvádějí, 

ţe pohybové problémy mohou velmi negativně ovlivňovat sociální a rodinný ţivot 

dítěte, kdy frustrace a pocit selhání, které děti zaţívají vlivem jejich slabé zručnosti 

a neschopnosti „zapojit se“ mezi ostatní děti, můţe vést ke sníţení jejich 
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sebehodnocení, sebepojetí, sociální izolaci, problémům ve škole a také k problémům 

v chování. 

 

Cairney et al., (2006) na základě výsledků své studie týkající se úrovně aerobní 

zdatnosti u dětí s DCD připisují významně horší výsledky dětí s DCD v porovnání 

s kontrolním souborem dětí významně niţšímu sebevědomí. Děti s DCD po zátěţovém 

testu uváděly, ţe samotný vytrvalostní test se jim zdál příliš sloţitý a sami sobě 

nevěřily, ţe jej zvládnou jako ostatní děti.  

 

Skinner a Piek (2001) se ve své studii zabývali psychosociálními důsledky motorických 

obtíţí u dětí s DCD. U dětí s DCD zjistili niţší úroveň sebedůvěry a sebehodnocení 

neţ u dětí zdravých. Děti s DCD popisovaly sami sebe jako jedince s nízkými 

kompetencemi v mnoha oblastech účasti v pohybových aktivitách. Dewey et al. (2002) 

ve své studii mimo jiné poukazují na nepříznivý dopad motorických obtíţí na chování 

u dětí. V porovnání s normálními dětmi byla podle výsledků u dětí s DCD významně 

vyšší úroveň interních a externích problémů v chování. Mezi tyto problémy patřiliy 

zvýšená úzkostnost, častější deprese, sociální problémy, zvýšená úroveň agresivního 

chování, vyšší úroveň pasivity (autismus) a také vyšší míra nespokojenosti s vlastním 

tělovým schématem neboli problémy s tělesným sebepojetím. Přehledová studie Psotty 

et al. (2006) shrnující dosavadní poznatky o negativních důsledcích motorických obtíţí 

dítěte na jeho psychosociální rozvoj uvádí problémy se sebevědomím a sebepojetím, se 

sociálním začleněním, školní úspěšností a sekundárně s chováním takto postiţených 

dětí.  

 

Schoemaker a Kalverboer (1994) zjistili, ţe děti s motorickými obtíţemi byly 

v porovnání s kontrolní skupinou dětí bez motorických obtíţí více introvertní, sami sebe 

vnímaly jako méně způsobilé jak fyzicky, tak sociálně a v testu úzkosti dosáhly 

významně horšího skóre. Autoři dále naznačují, ţe jedinci tělesně nezdatní mají 

tendenci vyhýbat se sociálním situacím v důsledku očekávaného neúspěchu, kterému 

tak chtějí předejít. U dětí s nedostatečnou úrovní pohybové koordinace můţe negativní 

ocenění od většiny spoluţáků a společenské srovnávání se spoluţáky přispívat 

ke špatnému sebepojetí, neobratnosti a strachu z budoucí participace, coţ lze povaţovat 

za symptomy zvýšené úzkostnosti (Schoemaker, Kalverboer, 1994). 
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Psychosociální problémy dětí s DCD jsou bohuţel silně propojené téţ s akademickými 

úspěchy. Děti mají potíţe s učením, čtením a s řečovým projevem (Dewey et al., 2002; 

Bowens, Smith, 1999). U adolescentů a dětí staršího školního věku s DCD bylo 

zjištěno, ţe mají pouze omezený okruh přátel a dosáhli významně niţšího skóre v testu 

sebehodnocení, neţli jejich vrstevníci bez DCD a mladší děti s DCD. Nedostatečný 

pohybový výkon, nízká tělesná zdatnost, psychické a sociální důsledky „nemotornosti“, 

to vše má údajně dopad na osobní štěstí a všeobecný rozvoj jedince v podobě nezájmu 

o PA (Fitzpatrick, Watkinson, 2003).  

 

2.3.3 Vliv pozornosti na pohybovou aktivitu dětí s vývojovým deficitem motoriky 

Provádění pohybových činností, resp. záměrné řízení motoriky závisí mimo jiné  

na úrovni pozornosti jedince. Pozornost se definuje jako schopnost jedince vybírat 

určité informace z vnějšího i vnitřního prostředí pro jejich následné zpracování, 

a naopak ignorovat jiné informace, které nejsou relevantní, ale také jako kapacita 

pro kognitivní zpracování informací (Atkinson et al., 2003; Woollacott, Shumway-

Cook, 2002). Předpokládaná podstata vlivu pozornosti na řízení motoriky a tedy 

provádění komplexnějších pohybových dovedností spočívá v tom, ţe pozornost 

podmiňuje kvalitu výběru a zpracování senzorických podnětů, které jsou významné 

pro plánování a řízení záměrných pohybů, a dále, ţe pozornost působí komplexně 

na centrální kognitivní aktivitu (Maylor et al., 2001, Sundermier et al., 2001). Znamená 

to, ţe úroveň pozornosti jako iniciačního mechanismu pro percepční a percepčně 

kognitivní procesy jedince můţe ovlivnit integraci zrakových, vestibulárních, 

kinestetických a dalších proprioceptivních podnětů, jejich zpracování a následné 

plánování pohybové odpovědi. Svým vlivem na zpětnovazební mechanismy můţe 

úroveň pozornosti působit také na řízení vlastního průběhu pohybu.   

 

Problém s pozorností je často popisován u dětí s DCD. Není však zřejmé, do jaké míry 

je průvodním jevem DCD. Je totiţ skutečností, ţe u 50% dětí, které mají vývojovou 

poruchu motorické funkce, je identifikována porucha pozornosti spojená 

s hyperaktivitou - ADHD (Martin et al., 2006; Dewey et al., 2002; Kadesjö, Gillberg, 

1999). U dětí mladšího a staršího školního věku s ADHD zjistili Shum & Pang (2009) 
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významně horší výsledky v testech statické rovnováhy v porovnání s dětmi bez ADHD. 

Toto zjištění tak podporuje hypotézu Posnera (2002), který označuje pozornost 

jako mechanismus, který podmiňuje kvalitu výběru a zpracování konkrétních 

senzorických podnětů významných pro řízení rovnováhy a obecněji pro řízení 

pohybových akcí člověka. Toto zobecnění lze mimo jiné učinit na základě faktu, 

ţe rovnováha je nedílným atributem převáţné většiny jak základních, tak specifických 

pohybových dovedností (Henderson et al., 2007). Tato skutečnost se také někdy 

parafrázuje ve smyslu rovnováhy jako stínu jakékoli pohybové akce člověka 

(Henderson et al., 2007). Existuje několik studií, které naznačují významný příspěvek 

pozornosti pro posturální stabilizaci jedince, přestoţe se tradičně povaţuje 

za automaticky řízenou úlohu (Beauchet et al., 2005; Woollacott, Shumway-Cook, 

2002; Rankin et al., 2000; aj.). U dětí se navíc předpokládá niţší stupeň automatizace 

pohybových činností ve srovnání s pubescenty, zejména těch sloţitějších, a tím větší 

příspěvek kognitivních zdrojů pro plánování a řízení pohybů (Woollacott, Shumway-

Cook, 2002). 

 

Na základě výše uvedených poznatků lze vyslovit předpoklad, ţe děti staršího školního 

věku s vývojově podmíněným deficitem motoriky se mohou vyznačovat niţší PA 

a zejména niţším zapojením do volnočasových pohybových aktivit. Předpokládaná 

niţší PA dětí s motorickými obtíţemi by mohla být vysvětlena jednak omezenými 

pohybovými dovednostmi, jednak psychickými dopady na osobnost jedince jako jsou 

niţší sebepojetí, sníţená koncentrace pozornosti, úzkost či sociální izolace, které vedou 

k vyhýbání se PA. 
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3  VĚDECKÁ OTÁZKA, CÍLE, HYPOTÉZY, ÚKOLY 

 

3.1 Vědecká otázka 

Z dosavadních poznatků o vztahu pohybové aktivity a úrovně motorických dovedností 

byla formulována následující vědecká otázka:  

Představuje vývojový deficit motoriky dětí staršího školního věku rizikový faktor 

sníţené pohybové aktivity? 

 

V rámci této vědecké otázky bylo v práci zkoumáno, zda pohybová aktivita dětí 

s deficitem motoriky závisí na charakteru tohoto deficitu a zda případný efekt deficitu 

motoriky na niţší pohybovou aktivitu můţe být zprostředkován sníţenou pozorností.  

 

3.2 Cíle práce 

Cílem práce bylo ověřit hypotézu o sníţené pohybové aktivitě dětí staršího školního 

věku s vývojovým deficitem motoriky. Současně práce zkoumala, zda případná 

redukovaná úroveň pohybové aktivity dětí můţe souviset s typem deficitu motoriky 

a sníţenou úrovní pozornosti jedince. 

 

3.3 Hypotézy 

H1  Děti staršího školního věku s vývojovým deficitem motoriky vykazují niţší 

pohybovou aktivitu ve svém týdenním reţimu. 

Hypotéza vychází z předpokladu, ţe pohybová aktivita dětí s vývojově podmíněným 

deficitem motoriky můţe být sníţena z důvodu jejich sníţené motorické způsobilosti.  

 

H2  Niţší pohybová aktivita dětí staršího školního věku s vývojovým deficitem 

motoriky souvisí více s nedostatečnou úrovní hrubé motoriky zaloţené 

na senzomotorickém systému oko-tělo a oko-ruka a s deficitem rovnováhové 

schopnosti neţ s deficitem manuálních dovedností. 
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Hypotéza vychází z předpokladu, ţe velikost pohybové aktivity, kterou charakterizují 

různé typy lokomoce, můţe být výrazněji ovlivněna kvalitou funkce hrubé motoriky, 

která zahrnuje koordinaci pohybu jednotlivých segmentů těla a koordinaci percepčně 

motorického systému oko-tělo a oko-ruka, a dále posturální stabilitou jedince, 

která je nedílnou součástí většiny pohybových činností.  

 

H3  Vliv deficitu motoriky na niţší úroveň pohybové aktivity je zprostředkován 

úrovní pozornosti dítěte. 

Tato hypotéza vychází jednak z předpokladu, ţe pozornost patří mezi problémové 

psychické činitele u dětí s vývojovým deficitem motoriky, a jednak z poznatku, 

ţe pozornost je faktorem, který vstupuje do procesu řízení pohybové činnosti včetně 

posturální stabilizace.  

 

3.4 Úkoly práce 

1)  Pilotní ověření hodnocení pohybové aktivity akcelerometry a písemným 

záznamem pohybové aktivity u vybraného souboru dětí staršího školního věku. 

2)  Hodnocení motoriky a identifikace deficitu motoriky u vybraného souboru dětí 

staršího školního věku.  

3)  Vytvoření souborů dětí s deficitem a bez deficitu motoriky. 

4)  Monitoring a hodnocení kvantity a kvality pohybové aktivity v týdenním reţimu 

u výzkumných souborů dětí. 

5)  Diagnostika koncentrace pozornosti u výzkumných souborů dětí.  

6)  Analýza dat, interpretace. 
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4 Metodika práce 

 

4.1 Design výzkumu 

Práce se zaměřuje na zkoumání vztahu vývojového deficitu motoriky (dále jen DM) 

a pohybové aktivity u dětí staršího školního věku. Současně práce zkoumá, zda úroveň 

pohybové aktivity (dále jen PA) dětí s DM můţe být zprostředkována niţší úrovní 

pozornosti jedince. Vztahy mezi úrovní motorické funkce, PA a pozorností lze vyjádřit 

kauzálním modelem podle obrázku 1. 

 

V souladu s tímto modelem povaţujeme úroveň motoriky jako nezávisle proměnnou, 

PA jedinců jako závisle proměnnou, tj. DM jako příčinu niţší PA, a úroveň pozornosti 

jedince jako mediátorovou proměnnou, která doprovází DM a zprostředkovává vztah 

mezi DM a sníţenou PA.  

 

Obrázek 1. Schéma vztahů zkoumaných proměnných. 
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4.2 Soubory 

V první fázi výzkumu byla provedena šetření motoriky dětí (diagnostika motoriky 

viz kap. Metody) z dvanácti náhodně vybraných škol ČR ze čtyř krajů – z kraje Praha, 

ze Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje (n=212, věk 12.7±1.0 roků). Tato 

šetření se realizovala v rámci projektu GAČR č. 406/09/1371 „Diagnostika a reedukace 

vývojové poruchy motoriky u dětí“. Všechny děti s identifikovaným motorickým 

deficitem (DM) byly zahrnuty do výzkumu v rámci dizertační práce (n=27, věk 

13.0±1.0 roků, z toho 13 dívek a 14 chlapců).  

 

Pro komparativní analýzu byla vytvořena druhá skupina dětí – vrstevníků, 

u kterých byla zjištěna normální úroveň motoriky, tj. děti bez DM (n=27, věk 13.3±1.4 

roků, z toho 16 dívek a 11 chlapců ve věku 13.6±1.5 roků, resp. 13.5±1.6 roků). 

Skupina dětí bez DM byla vytvořena náhodným výběrem ze souboru dětí s normální 

úrovní motoriky ze stejných tříd, ze kterých pocházely děti s DM. Následného výzkumu 

se potom zúčastnila skupina dětí s DM v počtu n=15 (věk 13.7±1.6 roků, 8 dívek a 7 

chlapců ve věk 14.1±1.2 roků, resp. 13.3±2.0 roků). Redukce původního počtu 

vybraných dětí s DM z 27 na 15 byla dána nezískáním informovaného souhlasu rodičů 

pro účast dítěte ve výzkumných šetřeních nebo z různých důvodů absence dětí 

v průběhu výzkumu. Počet dětí bez DM zůstal zachován v průběhu celého výzkumu 

(n=27, věk 13.3±1.4 roků).    

 

Zapojení dětí do výzkumu bylo provedeno na základě souhlasu vedení škol 

a informovaného písemného souhlasu rodičů (viz příloha 1) s účastí jejich dětí 

na měření. 

 

4.3 Metody 

4.3.1 Hodnocení motoriky a identifikace deficitu motoriky 

Pro hodnocení úrovně motoriky a identifikaci vývojového deficitu motoriky (dále jen 

DM) byla pouţita baterie testů MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children; 

Henderson et al., 2007). Baterie testů MABC-2 lze povaţovat za dosud nekomplexněji 

konstruovaný diagnostický nástroj pro hodnocení motoriky a identifikaci vývojově 
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podmíněného deficitu motoriky u dětí. MABC-2 obsahuje celkem osm testových úloh 

(tab. 2; popis testů viz příloha 2), které hodnotí tři následující komponenty motoriky:  

 

 

1) Jemnou motoriku (manuální dovednosti) s následujícími třemi funkčními aspekty:  

a) řízení pohybů jedné ruky;  

b) řízení koordinace obou rukou; 

c) řízení koordinace pohybů jedné ruky při psaní.  

2) Hrubou motoriku spojenou s koordinačním systémem oko-tělo  a oko-ruka. Jde 

o testové úlohy míření, házení a chytání. Tyto úlohy postihují tu percepčně 

motorickou funkci, která leţí v základu řady dovedností spočívajících ve vypuštění 

a naopak přijetí pohybujících se objektů. 

3) Statickou a dynamickou rovnováhu. Jedná se o testové úlohy zahrnující chůzi vzad, 

poskoky po jedné noze a výdrţ ve stoji na balanční plošině. Jsou zde hodnoceny 

funkce, které jsou předpokladem pro adaptační řízení pohybu a pro osvojování 

hrubých dovedností včetně vizuomotorických úloh (Adolph, 2000).    

 

 

Tabulka 2. Testy tetové baterie MABC-2 (Henderson et al., 2007) 

Oblast motoriky 

Název testové úlohy 

Stručný popis testové úlohy 

Jemná motorika (manuální 

dovednosti) 

 

Otáčení kolíčků Dítě postupně vyjímá všechny kolíčky 

zasunuté v otvorech destičky a zasouvá zpět 

do otvorů opačným koncem.  

Výsledek: čas trvání splnění úlohy.  

Úkol se provádí zvlášť jednou a druhou 

rukou. 

Sestavení trojúhelníku Ze součástek poloţených na stole dítě co 

nejrychleji sestavuje trojúhelník. Výsledek: 

čas trvání splnění úlohy. 
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Kreslení po dráze Dítě kreslí souvislou čáru po dráze bez 

přejetí přes její okraje. 

Výsledek: počet chyb. 

Hrubá motoriky (míření, chytání)  

Chytání míčku jednou rukou  Dítě stojí za páskou, hází míček o zeď a 

chytá jej jednou rukou bez dopadu míčku o 

zem. Úkol je postupně proveden oběma 

rukama. 

Výsledek: počet úspěšných pokusů z deseti. 

Házení míčku na terč Dítě hází míček na zeď a pokouší se 

zasáhnout červený terč. Úkol je vykonán 

pouze vybranou rukou. 

Výsledek: počet úspěšných pokusů z deseti. 

Rovnováha  

Balancování na balanční desce  Dítě se snaţí balancovat na balanční desce, 

která je poloţena na své hraně, 30 sekund v 

pozici stoje s chodidly za sebou - špička 

zadní nohy se dotýká paty druhé nohy. 

Výsledek: čas setrvání na balanční desce, 

nejdéle 30 s. 

Chůze vzad po čáře Úkolem dítěte je chůze pozadu 4,5 metru, 

špička doléhá těsně za patu. 

Výsledek: počet správně provedených kroků. 

Poskoky po jedné noze po deskách Úkolem je provést ze stoje na jedné noze pět 

souvislých poskoků. 

Výsledek: počet správně provedených kroků. 

 

 

Uvádí se obsahová validita MABC-2 (Henderson et al., 2007) a její kriteriální validita 

k testům, které postihují zmíněné oblasti senzomotoriky (Siaperas et al., 2007, Barnett 

et al., 2007, Kavazi, 2006). Test-retestová reliabilita MABC-2 je  r= 0.76-0.92 

pro jednotlivé motorické testy a r=0.73-0.84 pro sub-baterie postihující jednotlivé 

komponenty motoriky, tj. jemnou motoriku, hrubou motoriku a rovnováhu.  Pro celkové 
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skóre v MABC-2 se uvádí test-retestová reliabilita r=0.80 a její objektivita r= 0.95-1.00 

(Henderson et al. 2007, Chow et al., 2002). Práce Psotty et al. (2011) ukazuje, 

ţe MABC-2 je pouţitelná a validní metoda pro hodnocení motoriky českých dětí (Psotta 

et al., 2011). 

 

Pro testování dětí ve školách byl pouţit originální diagnostický set MABC-2 (obr. 2), 

který obsahuje pomůcky pro provedení jednotlivých testů a manuál pro jednotlivé 

úlohy.  

 

 

Obrázek 2. Diagnostický set MABC-2 

 

 

Hrubé skóre dosaţené v kaţdém testu se převádí na standardní skóre v závislosti 

na věku dítěte. Pro posouzení úrovně dané funkční komponenty motoriky slouţí 

komponentní standardní skóre, které se zjišťuje převodem součtu standardních skóre 

jednotlivých testových úloh pro danou komponentu motoriky na ekvivalent 

standardního skóre a popřípadě na percentilový ekvivalent. Celková úroveň motoriky se 

vyjadřuje celkovým standardním skóre (TTS), které je vypočteno jako součet 

standardních skóre všech osmi testových poloţek, a převodem tohoto součtu na jeho 

ekvivalent standardního skóre a percentilový ekvivalent. Všechny výše uvedené 

převody na standardní skóre se provádějí na 19-ti stupňové škále standardních skóre 

s průměrem a směrodatnou odchylkou 10 ± 3.  
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Vlastní procedura testování probíhala podle metodiky MABC-2 (Henderson et al., 

2007). Testování motoriky dětí ve školách zajišťoval tým vyškolených asistentů 

výzkumu s dosaţeným magisterským vzděláním v oboru tělesná výchova a sport, 

speciální pedagogika nebo aplikovaná tělesná výchova. Autor práce byl jedním 

ze členů týmu vyškolených osob, které prováděly diagnostiku motoriky u výše 

uvedených souborů školních dětí. Testování motoriky dětí bylo prováděno na školách 

v dopoledních hodinách v průběhu vyučovací doby. Testování jemné motoriky včetně 

měření tělesné výšky a hmotnosti probíhalo v místnosti vymezené pro tento účel. 

Testování hrubé motoriky a rovnováhy probíhalo v tělocvičně na pěti stanovištích.  

 

V souladu s metodou MABC-2 (Henderson et al., 2007) a pracovní verzí českých 

instrukcí, které vznikly na základě opakovaného pilotního ověřování MABC-2 (Psotta 

et al., 2009), byli do skupiny dětí s DM (viz Soubory) zahrnuti jedinci, kteří: 

a)  dosáhli celkové testové skóre (TTS) na úrovni percentilového ekvivalentu ≤ 5. 

percentilu, které identifikuje významné motorické obtíţe, resp. deficit motoriky, 

s vysokou pravděpodobností výskytu vývojové poruchy motoriky (DCD); 

b) dosáhli TTS na úrovni 6.-15. percentilu, které identifikuje slabší aţ střední stupeň 

motorických obtíţí, resp. deficitu motoriky (Henderson et al., 2007). 

 

Základní antropometrická měření 

Protoţe tělesná výška, hmotnost a sloţení těla mohou být potenciálními rušivými, resp. 

kovariačními proměnnými ve zkoumaném vztahu mezi úrovní motoriky a pohybovou 

aktivitou, byla v rámci diagnostiky motoriky provedena základní antropometrická 

měření. Tělesná výška byla měřena přenosným nástěnným antropometrem (firma Seca, 

model 206, Hamburk, Německo) s přesností 0.5 cm. Pro měření tělesné hmotnosti byla 

pouţita elektronická váha (model TH 0641, firma Soehnle, Nassau, Německo) 

s přesností měření 0.1 kg. Měření se prováděla u jedinců bez obuvi, oblečených pouze 

do lehkého oblečení.        

 

Váhovýškový poměr body mass index (BMI) byl vypočten z měřené tělesné výšky 

a hmotnosti. Hrubé hodnoty převedeny podle věku a pohlaví na percentilové 

ekvivalenty podle norem z 6. Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeţe 

v ČR (Vignerová et al., 2001).  
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4.3.2 Hodnocení pohybové aktivity 

Hodnocení pohybové aktivity (PA) u skupiny dětí s DM a skupiny dětí bez DM bylo 

zaloţeno na měření PA pomocí akcelerometrů v týdenním reţimu, resp. sedmi po sobě 

jdoucích dnech. Toto měření bylo doplněno současným písemným záznamem PA 

ze strany monitorovaných jedinců (podle metodiky Frőmela et al., 1999). 

 

 

Pro měření PA byly pouţity uniaxiální akcelerometry Actigraph GT1M (ActiGraph, 

LLC, Inc., Fort Walton Brach, Florida, USA). Akcelerometr Actigraph GT1M 

umoţňuje na základě detekce zrychlení pohybu těţiště těla ve vertikální rovině 

hodnocení energetického výdeje (kcal, METs), intenzity PA a počtu kroků.  

 

Akcelerometr Actigraph GT1M zaznamenává pohyb těţiště těla v jednotkách „counts“ 

(suma zrychlení; 1 count odpovídá 16.10
-3

 G.s
-1

) ve zvolené frekvenci záznamu dat.  

Software přepočítává hodnoty zrychlení na energetický výdej v závislosti na tělesné 

hmotnosti a kalendářním věku po danou dobu měření. Software rovněţ vyhodnocuje 

celkovou dobu strávenou jedincem v jednotlivých intenzitních pásmech PA (nízká, 

střední, intenzivní a vysoce intenzivní PA) (tab. 3).  

 

Validita měření energetického výdeje akcelerometry se pohybuje od r=0.65 do r= 0.97 

(Garcia et al., 2004, Hendelman et al., 2000, Puyau et al., 2002 aj.) a reliabilita tohoto 

měření se uvádí v rozmezí od r=0.47 do r=0.84 (Kim et al., 2008; Troped et al., 2007; 

Brage et al., 2003; Janz et al., 1995). Specificky pro akcelerometr Actigraph GT1M 

uvádějí Psotta et al. (2007) velikost chyby odhadu energetického výdeje 1.8-8.4% 

ve vztahu k rychlosti chůze a běhu do 9 km.h
-1

. Stejná studie uvádí dobrou 

instrumentální reliabilitu měření 3-sekundových aţ 2-minutových sumárních hodnot 

zrychlení v rozsahu rychlostí lokomoce 3-16 km.h
-1

 s chybou měření 2-10% (Psotta 

et al., 2007).  
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Tabulka 3. Intenzitní pásma pohybové aktivity vymezená součty zrychlení 

v jednotkách counts a METs v metodice měření akcelerometrem Actigraph GT1M 

(Mitáš et al., 2007) 

Intenzita PA Hodnota součtu 

zrychlení (tzv. counts) 

Hodnota METs 

Lehká 760 – 1952 ≤ 2,99 

Střední 1953 – 5724 3,0 – 5,99 

Vysoká 5725 – 9498 6,0 – 8,99 

Velmi vysoká 9499 a vyšší > 9 

 

 

 

Před začátkem měření PA byla s dětmi provedena instruktáţ a trénink nošení 

akcelerometru a vyplňování písemného záznamu PA v průběhu týdne. U dětí bylo 

opakovaně překontrolováno praktické osvojení jak upínání a nošení akcelerometru, 

tak vyplňování písemného záznamu PA. Děti byly instruovány k upínání přístroje 

na pravém boku 1 cm nad spina iliaca anterior, s nasazováním ráno ihned po probuzení 

a odkládání přístroje těsně před spaním (obr. 3). Během dne byl přístroj odkládán pouze 

před sprchováním, koupáním či plaváním. V průběhu monitoringu PA byl zajištěn 

vzájemný kontakt autora práce a rodičů a dětí (telefonický kontakt a e-mailem) 

pro kontrolu průběhu měření a pro případné řešení aktuálních problémů s tímto 

monitoringem.  

 

Perioda záznamu zrychlení těţiště těla byla stanovena na 1 minutu. Pro přepočet 

jednotek sum zrychlení (counts) na kcal energetického výdeje byla v programu ActiLife 

Lifestyle Monitor Software Programme (ActiGraph, LLC, Inc., Fort Walton Brach, 

Florida, USA) uţita kombinace Freedsonovy rovnice a vzorce pracovní energie (Actilife 

- users manual, 2009).  
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Obrázek 3. Akcelerometr Actigraph GT1M a způsob jeho nošení 

 

 

 

 

 

Pro vyjádření kvantity PA v týdenním reţimu byly z údajů získaných z měření 

akcelerometry pouţity následující ukazatele: 

 

 Průměrný denní energetický výdej (kcal.kg
-1

.den
-1

) v průběhu týdne 

 Průměrný denní energetický výdej (kcal.kg
-1

.den
-1

) zvlášť pro pracovní dny 

a zvlášť pro víkendové dny 

 Průměrný denní počet kroků vykonaných v průběhu týdne (kroky.den
-1

) 

 Průměrný denní počet kroků zvlášť pro pracovní dny a zvlášť pro víkendové dny 

(kroky.den
-1

) 

 Průměrná denní doba strávená v jednotlivých intenzitních pásmech PA v průběhu 

týdne (min.den
-1

). Jednotlivá intenzitní pásma jsou vymezena v tabulce 6. 

 Průměrná denní doba strávená ve vysoké a velmi vysoké intenzitě v průběhu 

týdne (min.den
-1

) (viz tabulka 6).  

 

Pro získání dalších kvantitativních a kvalitativních charakteristik prováděné PA byly 

pouţity údaje z vyplněných Záznamů týdenní pohybové aktivity (Actigraph) (Frömel 

et al., 1999; příloha 3) (dále jen „Záznam PA“). Tyto údaje zahrnují dobu trvání 

organizované a neorganizované PA v jednotlivých dnech týdne (část A Záznamu PA, 
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příloha 3), dobu strávenou v jednotlivých druzích PA v jednotlivých dnech týdne (část 

B Záznamu PA, příloha 3) a dobu strávenou v různých druzích inaktivity. Z těchto 

údajů byly vypočteny další indikátory PA: 

 

1. Doba trvání organizované a neorganizované PA (min.týden
-1

). 

2. Celková doba PA vypočtená jako součet doby trvání organizované a 

neorganizované PA (min.týden
-1

). 

3. Doba trvání jednotlivých druhů PA (min.týden
-1

). 

4. Celková doba PA vypočtená jako součet dob trvání jednotlivých druhů PA 

(min.týden
-1

). 

5. Doba trvání jednotlivých druhů inaktivit (min.týden
-1

). 

6. Celková doba strávená inaktivitou (min.týden
-1

). 

 

Pro další analýzu rozdílů v charakteru PA u dětí s DM a dětí bez DM byly jednotlivé 

druhy PA (viz výše ukazatelé v bodě 3) sdruţeny do typů PA podle odlišné motorické 

a fyziologické charakteristiky, a u kaţdého dítěte vypočtena celková doba strávená  

v kaţdém z následujících typů PA za týden (min.týden
-1

): 

 Chůze a turistika. 

 Běh. 

 Pohybové hry včetně sportovních her – brankové, sítˇové a pálkovací hry, další 

pohybové hry. 

 Esteticko-koordinační pohybové aktivity – cvičení s hudbou, tanec. 

 Silově koordinační PA – základní a sportovní gymnastika, kondiční cvičení, 

posilování, lyţování sjezdové, úpoly. 

 Vytrvalostní a vytrvalostně silové pohybové aktivity – plavání, lyţování běh, 

bruslení včetně in-line, jízda na kole včetně cykloturistiky. 

 Pracovní PA – manuální práce, domácí práce včetně uklízení a úpravy bytu, 

zahrádkaření. 

 

Pro hodnocení rozdílů zastoupení různých druhů inaktivity u dětí s DM a dětí bez DM 

byly konkrétní druhy inaktivity ponechány podle Záznamu PA a jejich zastoupení 

uváděno v jednotce min.týden
-1 

 (viz část C Záznamu PA, příloha 3). 
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4.3.3 Hodnocení pozornosti 

V naší studii se opíráme o předpoklad, ţe vliv vývojového deficitu motoriky na objem 

PA je zprostředkován kromě jiných psychických faktorů také pozorností. Pro hodnocení 

pozornosti byly pouţity psychodiagnostické testy pozornosti d2 (Brickenkamp, Zillmer, 

2000) a Číselný čtverec (Jirásek, 1975). Výběr testů pro hodnocení pozornosti byl 

konzultován s odborným psychologem a kritérii pro výběr testů byla zejména jejich 

vhodnost a dostupnost vzhledem k dané věkové kategorii dětí. 

 

Testování pozornosti probíhalo vţdy po skončení týdenního monitorování PA. 

Administrace testů pozornosti probíhala v učebnách předem připravených k tomuto 

účelu na školách, které testované děti navštěvovaly, a to za přítomnosti psychologa. 

 

Test pozornosti d2 

Test pozornosti d2 (Brickenkamp, Zillmer, 2000) je časově omezená zkouška selektivní 

pozornosti, která umoţňuje zjistit individuální výkonnost v oblasti pozornosti 

a soustředění. Tento test se vyuţívá v diagnostice pozornosti ve výzkumu, v klinické 

psychologii, v psychologii sportu, práce a dopravy, pedagogické psychologii, 

psychometrii a farmakopsychologii. Je validním diagnostickým nástrojem 

pro posouzení individuálního výkonu v pozornosti a koncentraci (Brickenkamp, 

Zillmer, 2000). Věkové rozmezí pro absolvování testu je 9 aţ 59 let. Jedná se 

o standardizovaný škrtací test, kterým zahrnuje hodnocení rychlosti zpracování, 

dodrţování pravidel a kvality výkonu při rozlišování podobných vizuálních znaků 

(podnětů). Průměrná doba provedení testu se pohybuje mezi 8 – 10 minutami.  

 

Z jedné strany záznamového listu testu d2 (viz příloha 4) jsou zapsány základní údaje 

o testované osobě a dosaţené skóry. Na druhé straně listu je 14 řádků se 47 znaky 

na kaţdém řádku, tj. celkem 658 znaků. Vizuální znaky mají podobu písmen „d˝ a „p˝ 

vţdy s jednou aţ čtyřmi krátkými svislými čárkami, které jsou umístěny buď jednotlivě 

nebo v párech nad písmenem nebo pod ním. Od testovaného se vyţaduje, 

aby v jednotlivých řádcích vyhledal postupně všechny znaky v podobě písmene „d“ se 

dvěma svislými čárkami libovolně umístěnými (tzv. cílové znaky). Ostatní znaky se 

škrtat nemají. Hledané (cílové) znaky jsou vůči ostatním znakům v poměru 1:1.2.  
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Pro účely našeho výzkumu byl v souladu s originální metodikou pouţit časový limit 20 

sekund pro kaţdý řádek. Po skončení daného 20 sekundového pracovního intervalu 

proband zahájil na pokyn testujícího vyhledávání cílových znaků v následujícím řádku. 

Po sedmém řádku byla vloţena 10 minutová přestávka.  

 

Brickenkamp a Zillmer (2000) uvádějí, ţe test pozornosti „d2“ vykazuje vysokou míru 

reliability (r = 0,90) z hlediska vnitřní konzistence, jeţ byla prokázána v mnoha 

výzkumech. Obsahová validita je zřetelně patrná jiţ z administrování této zkoušky. 

Jiţ předpoklad, ţe rychlost a přesnost v rozlišování navzájem si velmi podobných znaků 

vyţaduje selektivní pozornost, je zcela odůvodněný. Konstruktová validita předpokládá, 

ţe výkon v testu je zaloţený na dimenzích „motivace a sebekontroly“, které by měly 

korelovat s rychlostí práce a pečlivostí práce (Brickenkamp, Zillmer, 2000).  

 

Z výsledků testu byly hodnoceny následující proměnné pozornosti: 

 Celkový počet (CP) – celkový počet vizuálně zpracovaných znaků (podnětů), 

které proband prošel – vyjadřuje míru vynaloţené pozornosti, kvantitativní 

stránku pozornosti.  

 Celkový výkon (CV) – výpočet: CP mínus celkový počet chyb. Chybou se myslí 

jak nenalezení cílového znaku (chyba opomenutí – Ch1), tak přeškrtnutí znaku, 

který není cílovým znakem (chyba záměny – Ch2). CV vyjadřuje vztah míry 

vynaloţené pozornosti k její přesnosti.  

 Výkon soustředění (VS) – výpočet: počet nalezených cílových znaků minus 

Ch2. Jde o ukazatel koncentrace pozornosti, nepřímý ukazatel schopnosti 

vizuální diferenciace.  

 Procento chyb (% Ch) – výpočet: 100x (Ch1 + Ch2) : CP. Podobně jako VS 

ukazuje na přesnost vizuálního odlišení znaků (podnětů). 

 

Hrubá skóre proměnných pozornosti se převádějí na věkově upravená standardní skóre 

na škále od 70-130 s průměrem 100, který odpovídá 50. percentilu.  
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Test pozornosti Číselný čtverec 

Číselný čtverec (Jirásek, 1975) patří mezi tzv. hledací zkoušky. Z hlediska 

diagnostického pouţití je test řazen k pozornostním testům (Jirásek, 1975). Test se 

rozsáhle vyuţívá k diagnostice koncentrace pozornosti a rozsahu zorného pole. 

Ve školním prostředí lze touto metodou objektivizovat koncentrační obtíţe a stanovit 

jejich podíl na školním neúspěchu, především však zachytit případy, které vyţadují 

psychiatrické či neurologické vyšetření (Jirásek, 1975).  

 

Test číselný čtverec (viz příloha 5) je standardizovaný pro děti od 8,5 let do 15,5 let. 

Proband se snaţí na předloţené podnětové tabulce s nepravidelně rozmístěnými čísly 

od 1 do 25 vyhledat postupně čísla od 1 do 25 v co nejkratším časovém úseku. Kaţdý 

proband opakuje vyhledávání čísel od 1 do 25 celkem 10 krát, vţdy podle pokynů 

examinátora. Ten má k dispozici tři podnětové tabulky vţdy s odlišně řazenými čísly 

od 1 do 25, které předkládá probandovi. U kaţdého pokusu se zaznamenává čas 

v sekundách. Reliabilita dosahovala při opakovaném měření dětí v 5. ročníku hodnot 

r = 0,76 – 0,86 (Jirásek, 1975). Vzhledem k validitě Jirásek (1975) uvádí, ţe v několika 

výzkumech byly zjištěny statisticky významné vztahy mezi výsledky v testu „Číselný 

čtverec“ a IQ dětí (r=0.26; p˂0.01) a výsledky v testu „Číselný čtverec“ a školními 

známkami (r=0.40-0.50; p˂0.001), coţ naznačuje pravděpodobnou účast činitelů 

soustředění pozornosti na plnění školních nároků. 

 

Pro účely naší práce byl v testu pozornosti číselný čtverec hodnocen následující index: 

 M-CC – průměrný čas ze všech deseti měření v sekundách je hlavním 

ukazatelem koncentrace pozornosti a rozsahu zorného pole. Hrubé skóre 

je převedeno na věkově upravené standardní skóre, tzv. steny na škále 1 – 10. 

Hodnoty 1-3 steny ukazují na podprůměrný výsledek v testu, hodnoty 4-7 

signalizují průměrný výsledek testu, hodnoty 8-10 naopak na nadprůměrný 

výsledek v testu. 
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4.3.4 Metody statistického zpracování dat 

Jako základní statistické popisné charakteristiky byl pouţit výpočet průměru 

a směrodatné odchylky. Pro hodnocení věcné významnosti rozdílů byl pouţit výpočet 

Cohenova koeficientu velikosti účinku d, s uţitím sdruţené směrodatné odchylky 

(Cohen, 1977). Podle koncepce Cohena (1977) byly hodnoty koeficientu d < 0.50 

povaţovány jako malý účinek faktoru způsobujícího rozdíl, hodnoty d = 0.50-0.80 

jako středně velký účinek, resp. rozdíl a hodnoty d ˃ 0.80 jako velký účinek, resp. 

jako věcně významný rozdíl (Cohen, 1977). Následně byla hodnocena statistická 

významnost rozdílů skupinových průměrů hodnot sledovaných proměnných 

Studentovým nepárovým t-testem na hladině statistické významnosti p = 0.05, 

s předchozím testováním významnosti rozdílu rozptylů F-testem (p = 0.05). 

 

Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu byly hodnoceny korelační vztahy 

mezi indikátory motoriky a proměnnými PA (tabulka 13). V případě nálezu 

významného korelačního vztahu (p ≤ 0.05) mezi daným ukazatelem motoriky 

a ukazatelem PA (jako vztahu mezi nezávislou a závislou proměnnou) byl daný vztah 

podroben šetření na moţný mediátorový účinek ukazatelů pozornosti z testu pozornosti 

d2 a testu Číselného čtverce (viz výše) pomocí procedury pro odhad mediátorového 

efektu podle Barona a Kennyho (1986, in Hendl, 2010). Tato procedura obsahuje čtyři 

následující kroky analýzy dat: 

1. krok: Provedení regrese závislé proměnné Y na nezávislé proměnné X, tj. daného 

ukazatele PA, na daném ukazateli motoriky: Y = c . X + ie1.  

Pokud se vztah mezi daným ukazatelem PA a ukazatelem motoriky ukázal jako 

statisticky významný (p=0.05), bylo uvaţováno o mediaci a analýza pokračovala 

následujícími kroky.  

2. krok: Provedení regrese mediátorové proměnné M, tj. daného ukazatele 

pozornosti na X, na nezávislé proměnné, tj. na daném ukazateli motoriky:  

M = a . X + ie2.  

M můţe být mediátor vztahu Y – X, pokud je vztah významný. Proto 4. krok 

této analýzy (viz níţe) byl proveden, pokud vztah mezi daným ukazatelem 

pozornosti a daným ukazatelem motoriky byl statisticky významný (p ≤ 0.05). 
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3. krok: Provedení regrese Y na M. Protoţe jsme nepředpokládali úplný 

mediátorový efekt úrovně pozornosti na úroveň motoriky, nebyl tento krok 

realizován v souladu s Baronem a Kennym (1986, in Hendl, 2010).  

4. krok: Provedení regrese Y na M a X, tj. regrese ukazatele PA na ukazateli 

pozornosti a ukazateli motoriky: Y = c´. X + b . M + a +  ie4.  

 

5. krok: Pro odhad, do jaké míry daný ukazatel pozornosti jako mediátor M 

vysvětluje celkový efekt daného ukazatele motoriky na daný ukazatel PA, jsme 

pouţili v souladu s výše uvedenou procedurou rozdíl regresních koeficientů c -

c´, tj. rozdíl hodnoty regresního koeficientu pro ukazatel motoriky v regresních 

rovnicích, které jsou uvedeny v 1. a ve 4. kroku analýzy (viz výše). Tento rozdíl 

vyjadřuje zmenšení celkového efektu X, tj. ukazatele motoriky na Y, tj. ukazatel 

PA, o parciální přímý efekt příslušného ukazatele pozornosti jako mediátoru. 

Tento rozdíl jako indikátor míry mediace byl verifikován součinem regresních 

koeficientů a . b, které jsou zahrnuty v regresních rovnicích v 2. a 4. kroku 

analýzy (viz výše). Součin regresních koeficientů a . b by se měl rovnat rozdílu 

regresních koeficientů c – c´. Součin a.b také umoţňuje odhad mediátorového 

efektu (Baron, Kenny, 1986; in Hendl, 2010).  

 

    Pro všechny statistické výpočty a analýzy byl pouţit statistický software NCSS 2007 

(Kaysville, Utah, USA). 
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5 Výsledková část  

   

5.1 Výsledky hodnocení motoriky 

Tabulka 4 uvádí věk a základní antropometrické charakteristiky skupiny dětí s deficitem 

motoriky a skupiny dětí bez deficitu motoriky (DM). Všechny tyto charakteristiky, 

které by mohly potenciálně ovlivnit výsledky zkoumání vztahu mezi motorikou 

a pohybovou aktivitou (PA), nebyly významně rozdílné (tab. 4). Středně velký rozdíl 

věku dívek s DM a dívek bez DM indikovaný koeficientem d=0.64 se nepotvrdil 

jako statisticky významný (tab. 4).   

 

 

Tabulka 4. Základní antropometrické charakteristiky u skupiny dětí s deficitem 

motoriky a bez deficitu motoriky. 

    

Děti s DM 

M±SD 
Děti bez DM 

M±SD 
d 

 

t-test 

p 
F-test 

p 

          

Věk  roky 13.7±1.6 13.3±1.4 0.27 0.179 0.410 

Výška cm 161.5±10.9 161.3±8.4 0.02 0.478 0.233 

Hmotnost kg 53.8±13.4 49.4±11.6 0.35 0.136 0.490 

BMI kg.m
-2 

19.0±3.4 18.5±3.6 0.14 0.303 0.881 

BMI percentil 59.5±28.3 53.2±32.0 0.21 0.264 0.638 

  
Chlapci 

s DM 

Chlapci bez 

DM 

d 

 

t-test 

p 
F-test 

p 

            

Věk  roky 13.3±2.0 13.2±1.5 0.06 0.479 0.387 

Výška cm 165.1±10.8 162.5±9.7 0.25 0.302 0.741 

Hmotnost kg 56.3±16.1 52.1±13.9 0.14 0.283 0.650 

BMI kg.m
-2

 18.4±2.2 18.6±3.5 0.07 0.450 0.522 

BMI percentil 58.6±27.9 57.6±33.0 0.03 0.476 0.704 

  
Dívky s DM 

 

Dívky bez 

DM 

d 

 

t-test 

p 
F-test 

p 

            

Věk  roky 14.1±1.2 13.3±1.3   0.64
†
 0.086 0.923 

Výška cm 158.3±10.7 160.4±7.5 0.23 0.283 0.238 

Hmotnost kg 51.6±11.3 47.6±9.7 0.38 0.184 0.581 

BMI kg.m
-2

 19.6±2.7 18.4±3.7 0.38 0.227 0.741 

BMI percentil 58.6±27.9 50.2±32.1 0.28 0.232 0.947 

Legenda: BMI – index tělesné hmotnosti, M±SD – aritmetický průměr±směrodatná 

odchylka, DM – vývojový deficit motoriky, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – 

hladina statistické významnosti;
 †
 d = 0.50-0.80 (středně velký rozdíl). 
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Výsledky hodnocení motoriky (tab. 5) potvrzují věcně i statisticky významné rozdíly 

mezi dětmi s DM a dětmi bez DM jak v celkovém testovém skóre (TTS) indikujícím 

úroveň motoriky, tak v komponentním skóre pro jednotlivé oblasti motoriky, 

tj. pro jemnou motoriku, hrubou motoriku a rovnováhu. Skutečnost, ţe skupina dětí 

s DM měla deficitní motoriku, se potvrdila v průměrném TTS na úrovni percentilu 12.2, 

zatímco průměrné TTS dětí bez DM bylo těsně nad normovým průměrem a to na úrovni 

percentilu 56.9 (tab. 5).  

 

 

Tabulka 5. Výsledky hodnocení motoriky metodou MABC-2 u skupiny dětí s deficitem 

motoriky a skupiny dětí bez deficitu motoriky. 

  

Děti s DM 

M±SD 

Děti bez DM 

M±SD 

d 

 

t-test 

p 
F-test 

p 

Celková motorika 

(TTS) stand.skóre 6.4±0.7 10.7±2.0 3.19
††

 0.000**    0.000** 

Celková motorika 

(TTS) percentil 12.2±4.4 56.9±19.9 3.68
††

 0.000**    0.000** 

Manuální dovednosti stand.skóre 8.2±1.7 10.6±1.8 1.37
††

 0.000**    0.876 

Manuální dovednosti percentil 30.0±17.4 56.1±21.1 1.36
††

 0.000**    0.456 

Hrubá motorika stand.skóre 5.3±1.9 9.1±3.1 1.52
††

 0.000**    0.603 

Hrubá motorika percentil 9.0±9.2 40.3±28.7 1.65
††

 0.000**    0.000** 

Rovnováha stand.skóre 7.7±2.1 11.9±2.4 1.87
††

 0.000**    0.605 

Rovnováha percentil 24.7±21.4 69.5±24.6 1.95
††

 0.000**    0.587 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, DM – vývojový deficit 

motoriky, TTS – celkové testové skóre, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina 

statistické významnosti; 
† 
d = 0.50-0.80 (středně velký rozdíl), 

††
 d  >  0.80 (velký rozdíl), ** t-

test p < 0.01. 

 

 

Stejně byla potvrzena deficitní úroveň motoriky u chlapců a dívek, kteří byli zařazeni 

do skupiny dětí s DM (tab. 6, 7), kdyţ průměrné TTS bylo na úrovni percentilu 12.4, 

resp. 12.0.  Zajímavé však bylo, ţe jak celá skupina dětí s DM, tak zvlášť skupina 

chlapců s DM a skupina dívek s DM měly v průměru deficitní úroveň hrubé motoriky 

(skóre na úrovni percentilu 9.0, 12.6, resp. 5.9), ale skupinové průměry komponentních 

skóre pro jemnou motoriku a rovnováhu, ač podprůměrné, nebyly deficitní, tedy ne 

niţší neţ je úroveň 16. percentilu (tab. 6). Přesto průměrná komponentní skóre 

pro jemnou motoriku a rovnováhu u celé skupiny dětí s DM a zvlášť u skupin s DM 

podle pohlaví byla věcně i statisticky významně niţší, s výjimkou pouze věcné 

významnosti rozdílu v jemné motorice u chlapců s DM a chlapců bez DM  (tab. 6). 



55 

 

Tabulka 6. Výsledky hodnocení motoriky metodou MABC-2 u chlapců s deficitem 

motoriky a chlapců bez deficitu motoriky. 

  

Chlapci 

s DM 

M±SD 

Chlapci bez 

DM 

M±SD 

D 

 

 

t-test 

 

p 

F-test 

 

p 

Celková motorika 

(TTS) stand.skóre 6.4±0.8 9.7±1.1  3.47
††

 0.000** 0.421 

Celková motorika 

(TTS) percentil 12.4±4.6 46.5±14.0  3.67
††

 0.000**   0.014* 

Manuální dovednosti stand.skóre 8.7±1.8 10.0±1.9 0.70
†
 0.086 0.938 

Manuální dovednosti percentil 35.3±20.6 49.4±22.8 0.65
†
 0.102 0.839 

Hrubá motorika stand.skóre 5.9±2.1 8.7±2.4  1.24
††

 0.010** 0.778 

Hrubá motorika percentil 12.6±11.7 35.9±24.4  1.29
††

 0.016** 0.086 

Rovnováha stand.skóre 7.1±1.7 11.3±3.0  1.79
††

 0.002** 0.167 

Rovnováha percentil 19.9±15.5 63.4±30.0  1.91
††

 0.001** 0.119 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, DM – vývojový deficit 

motoriky, TTS – celkové testové skóre, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina 

statistické významnosti; 
† 
d = 0.50-0.80 (středně velký rozdíl), 

††
 d  >  0.80 (velký rozdíl);  ** 

t-test p < 0.01. 

 

 

Tabulka 7. Výsledky hodnocení motoriky metodou MABC-2 u dívek s deficitem 

motoriky a dívek bez deficitu motoriky. 

  

Dívky 

s DM 

M±SD 

Dívky bez 

DM 

M±SD 

d 

 

 

t-test 

 

p 

F-test 

 

p 

Celková motorika 

(TTS) stand.skóre 6.4±0.7 11.4±2.3 3.33
††

  0.000** 0.007** 

Celková motorika 

(TTS) percentil 12.0±4.5 64.0±20.5 4.16
††

  0.000** 0.000** 

Manuální dovednosti stand.skóre 7.8±1.6 10.9±1.7 1.88
††

  0.001** 0.958 

Manuální dovednosti percentil 25.4±11.7 60.8±19.1 2.30
††

  0.002** 0.377 

Hrubá motorika stand.skóre 4.8±1.7 9.4±3.5 1.77
††

  0.000** 0.054 

Hrubá motorika percentil 5.9±5.2 43.3±31.8 2.02
††

  0.000** 0.000** 

Rovnováha stand.skóre 8.3±2.4 12.3±1.9 1.86
††

  0.000** 0.444 

Rovnováha percentil 29.0±25.8 73.7±20.2 2.03
††

  0.000** 0.404 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, DM – vývojový deficit motoriky, 

TTS – celkové testové skóre, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina statistické 

významnosti; 
††

 d  >  0.80 (velký rozdíl), ** t-test p < 0.01. 

 

 

V tabulce 8 je uvedena úroveň motoriky a jednotlivých oblastí motoriky u jednotlivých 

dětí s DM vyhodnocená ve třech kategoriích: 1. významný deficit motoriky, 2. slabší 

aţ střední deficit motoriky (obě kategorie povaţovány jako kategorie deficitu motoriky, 

resp. oblasti motoriky; viz téţ s. 41), 3. bez deficitu motoriky (hodnocení viz s. 37). 
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Tabulka 8 tak ukazuje na deficitní a nedeficitní oblasti motoriky u dětí, u kterých byl 

podle TTS identifikován celkový deficit motoriky. Deficit hrubé motoriky byl přítomen 

u většiny dětí – u všech dívek s DM a u čtyř chlapců s DM. Přitom ze dvou třetin 

případů dětí šlo o významný deficit motoriky, tj. na úrovni ≤ 5.percentilu. Na druhou 

stranu u dětí s DM nebyla výrazně postiţena jemná motorika, pouze u čtyř jedinců, 

z toho u tří dívek a jednoho chlapce. Rovnováha byla deficitní téměř u poloviny dětí 

s DM, u sedmi dětí, z toho u pěti dětí se deficit motoriky vyskytl společně s deficitem 

hrubé motoriky.   

 

Tabulka 8. Úroveň celkové motoriky a jednotlivých oblastí motoriky MABC-2 

u jednotlivých chlapců a dívek s DM. 

Děti s DM Jemná  Hrubá Rovnováha Dovednosti 

  motorika motorika   celkem 

  percentil percentil percentil percentil 

Chlapec 1 0 + + 0 + 

Chlapec 2 0 + + + + 

Chlapec 3 0 + + + 

Chlapec 4 0 0 + + + 

Chlapec 5 0 + + + + + 

Chlapec 6 0 0 + + 

Chlapec 7 + + + 0 + 

      

Dívka 1 + + 0 + 

Dívka 2 0 + + + + 

Dívka 3 0 + + 0 + 

Dívka 4 0 + + + + 

Dívka 5 0 + + + 

Dívka 6 0 + 0 + 

Dívka 7 + + + 0 + 

Dívka 8 + + + + 0 + + 

Legenda: ++ - významné motorické obtíţe, resp. deficit motoriky 

(celkové testové skóre TTS na úrovni ≥ 5. percentilu), +  -  slabší aţ 

střední motorické obtíţe, resp. deficit motoriky (TTS na úrovni 6. - 

15. percentilu), 0  -  jedinec bez motorických obtíţí, resp. deficitu 

motoriky (TTS  > 15. percentilu). 
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5.2 Výsledky hodnocení pohybové aktivity 

U skupiny dětí s DM byl zjištěn niţší denní průměrný energetický výdej (EV) a počet 

kroků jak za celý týden, tak zvlášť v pracovních dnech a o víkendových dnech. 

Tyto rozdíly však nebyly věcně, ani statisticky významné (tab. 9).  

 

Z hlediska celkové strávené doby v jednotlivých intenzitních pásmech pohybové 

aktivity (PA) bylo zjištěno, ţe děti s DM strávily delší denní průměrnou dobu 

v inaktivitě a v PA střední intenzity ve srovnání s dětmi bez DM, naopak kratší dobu 

v PA vysoké intenzity. Tyto rozdíly však nebyly věcně, ani statisticky významné (tab. 

9). Obrázky 4 a 5 přesto ukazují na nález niţšího energetického výdeje u dětí s DM 

ve třech dnech týdne, resp. niţší denní průměrný počet kroků v pěti dnech v týdnu 

v porovnání s dětmi bez DM. Věcně, ani statisticky významné rozdíly v celkovém 

energetickém výdeji a počtu kroků v týdenním reţimu mezi jednotlivými dny však 

u dětí s DM a bez DM nalezeny nebyly (obr. 4 a 5). 

 

 

Tabulka 9. Ukazatele pohybové aktivity u skupiny dětí s deficitem motoriky 

a bez deficitu motoriky. 

  

Děti s DM 

M±SD 

Děti bez DM 

M±SD 

d 

 

t-test 

p 
F-test 

p 

Průměrný denní EV týden 5.5±1.5 5.7±1.7 0.13 0.332 0.722 

(kcal.kg
-1

.den
-1

) pracovní dny 5.9±1.4 6.2±1.8 0.19 0.300 0.236 

  víkend 4.5±2.4 4.6±1.9 0.05 0.449 0.309 

Kroky týden 8729±2751 9529±2106 0.33 0.149 0.232 

(počet kroků) pracovní dny 9151±2729 10037±2563 0.33 0.150 0.754 

  víkend 7676±4000 8260±2609 0.18 0.285 0.058 

Intenzita inaktivita 524.2±96.3 509.3±79.5 0.17 0.259 0.384 

(min.den
-1

) nízká 263.8±78.7 293.7±69.9 0.40 0.105 0.583 

  střední 54.3±26.0 51.5±16.5 0.13 0.338   0.045* 

  vysoká 0.9±1.3 1.4±1.6 0.34 0.114 0.356 

  velmi vysoká 0.1±0.1 0.1±0.2 0.00 0.110   0.030* 

Intenzita (min/den) 

stř. aţ velmi 

vysoká 54.9±26.9 52.9±17.5 0.09 0.385 0.055 

Legenda: EV – energetický výdej, PA – pohybová aktivita, M±SD – aritmetický průměr±směrodatná 

odchylka, DM – vývojový deficit motoriky, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina 

statistické významnosti. 
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Obrázek 4. Průměrný denní energetický výdej (kcal.kg
-1

.den
-1

) v jednotlivých dnech 

týdne a jeho rozdíly u skupiny dětí s deficitem motoriky a skupiny dětí bez deficitu 

motoriky. 

 
Legenda: EV – energetický výdej, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina 

statistické významnosti. 

 

 

Obrázek 5. Průměrný denní počet kroků v jednotlivých dnech týdne a jeho rozdíly  

u skupiny dětí s deficitem motoriky a skupiny dětí bez deficitu motoriky. 

 
Legenda: d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina statistické významnosti. 
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U chlapců s DM byl ve srovnání s chlapci bez DM zjištěn významně niţší denní 

průměrný počet kroků za týden a v pracovních dnech (se středním rozdílem d=0.50, 

resp. d=0.64) (tab. 10). Tyto věcně významné rozdíly se neprojevily významné 

z hlediska statistického. Denní průměrný energetický výdej v průběhu týdne 

a pracovních dnech byl rovněţ niţší u dětí s DM, ale bez nálezu věcné a statistické 

významnosti. Dále byla u chlapců s DM zaznamenána kratší denní průměrná doba PA 

strávená ve vysoké intenzitě ve srovnání s chlapci bez deficitu motoriky.  

 

Obrázky 6 a 7 ukazují, ţe chlapci s DM měli ve čtyřech, resp. pěti dnech niţší průměrný 

denní energetický výdej, resp. průměrný denní počet kroků ve srovnání s chlapci 

bez DM. Věcně významný rozdíl byl však zjištěn pouze v průměrném denním počtu 

kroků vykonaném (d = 0.67) a v průměrném denním energetickém výdeji (d = 0.72) 

v pondělních dnech (obr. 6 a 7). V ostatních dnech nebyl u obou ukazatelů PA věcný, 

ani statistický rozdíl zaznamenán (obr. 6 a 7).   

 

 

Tabulka 10. Ukazatele pohybové aktivity u chlapců s deficitem motoriky a chlapců 

bez deficitu motoriky. 

  

Chlapci 

s DM 

M±SD 

Chlapci bez 

DM 

M±SD 

d 

 

 

t-test 

 

p 

F-test 

 

p 

Průměrný denní EV týden 5.9±1.9 6.1±1.3 0.13 0.416   0.322 

(kcal.kg
-1

.den
-1

) pracovní dny 6.3±1.6 6.9±1.4 0.40 0.229   0.711 

  víkend 5.0±2.7 4.2±1.9 0.35 0.233   0.324 

Kroky týden 8586±2719 9768±2010  0.50
†
 0.152   0.380 

(počet kroků) pracovní dny 8465±2882 10287±2837  0.64
†
 0.103   0.917 

  víkend 8887±2755 8470±2952 0.15 0.384   0.904 

Intenzita inaktivita 494.9±113.7 482.1±93.1 0.12 0.399   0.548 

(min/den) nízká 283.0±97.5 305.5±60.9 0.28 0.275   0.181 

  střední 57.4±30.6 55.1±15.2 0.10 0.417   0.051 

  vysoká 1.2±1.7 1.5±1.7 0.18 0.402   0.982 

  velmi vysoká 0.0±0.0 0.1±0.1   2.00
††

 0.134   0.000** 

Intenzita (min/den) 

stř. aţ velmi 

vysoká 58.3±32.3 56.5±15.5 0.08 0.439 0.041* 

Legenda: EV – energetický výdej, PA – pohybová aktivita, M±SD – aritmetický 

průměr±směrodatná odchylka, DM – vývojový deficit motoriky, d – Cohenův koeficient velikosti 

účinku,
 
p – hladina statistické významnosti; 

†
 d = 0.50 - 0.80 (středně velký rozdíl), 

††
 d > 0.80 

(velký rozdíl). 
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Obrázek 6. Průměrný denní energetický výdej (kcal.kg
-1

.den
-1

) v jednotlivých dnech 

týdne a jeho rozdíly u chlapců s deficitem motoriky a chlapců bez deficitu motoriky. 

 
Legenda: EV – energetický výdej, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, 

† 
d = 0.50-0.80 

(středně velký rozdíl), p – hladina statistické významnosti. 

 

 

Obrázek 7. Průměrný denní počet kroků v jednotlivých dnech týdne a jeho rozdíly 

u chlapců s deficitem motoriky a chlapců bez deficitu motoriky. 

 
Legenda: d – Cohenův koeficient velikosti účinku, 

† 
d = 0.50-0.80 (středně velký rozdíl), p – 

hladina statistické významnosti. 
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U dívek s DM byl zjištěn niţší denní průměrný energetický výdej jak za celý týden, 

tak zvlášť za pracovní dny a víkendové dny, a to ve srovnání s dívkami bez DM (tab. 

11). Podobně, v případě třech ukazatelů PA vyjádřených denním počtem provedených 

kroků (tj. za týden, za pracovní dny a za víkendové dny), byly u dívek s DM zjištěny 

niţší hodnoty ve srovnání s dívkami bez DM (tab. 11). Všechny výše uvedené rozdíly 

však nebyly věcně, ani statisticky významné.  

 

Obrázky 8 a 9 ukazují, ţe dívky s DM měly v pěti dnech týdne niţší energetický výdej 

a ve čtyřech dnech vykonaly niţší počet kroků ve srovnání s dívkami bez DM. Věcně 

i statisticky významné rozdíly jak průměrného energetického výdeje, tak počtu kroků 

byly nalezeny souběţně ve dvou dnech v týdnu – v pondělí d = 0.60, resp.  

d = 0.70) a o nedělích (d = 0.73, resp. d = 0.57). V ostatních dnech nebyl u obou 

ukazatelů PA věcný, ani statistický rozdíl zaznamenán (obr. 8 a 9).  

 

Dívky s DM vykázaly významně kratší denní průměrnou dobu PA strávenou ve vysoké 

intenzitě s věcně velkým rozdílem (d = 0.86) ve srovnání s dívkami bez DM (tab. 11). 

Ostatní ukazatele PA vyjadřující dobu trvání PA v jednotlivých intenzitních pásmech se 

neukázaly být věcně, ani statisticky významně rozdílné mezi oběma srovnávanými 

skupinami dívek. 
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Tabulka 11. Ukazatele pohybové aktivity u dívek s deficitem motoriky a dívek 

bez deficitu motoriky. 

  

Dívky s DM 

 

M±SD 

Dívky bez 

DM 

M±SD 

d 

 

 

t-test 

 

p 

F-test 

 

p 

Průměrný denní EV týden 5.1±1.1 5.4±1.9 0.20 0.312 0.169 

(kcal.kg
-1

.den
-1

) pracovní dny 5.5±1.0 5.7±2.0 0.13 0.403 0.100 

  víkend 4.1±2.2 4.9±1.9 0.39 0.182 0.655 

Kroky týden 8855±2959 9365±2219 0.20 0.320 0.331 

(počet kroků) pracovní dny 9751±2626 9865±2438 0.05 0.458 0.760 

  víkend 6617±4770 8116±2436 0.42 0.157   0.028* 

Intenzita inaktivita 549.9±76.5 527.9±65.3 0.31 0.235 0.572 

(min/den) nízká 247.0±59.5 285.6±76.4  0.55
†
 0.113 0.518 

  střední 51.6±22.9 49.1±17.4 0.12 0.385 0.354 

  vysoká 0.5±0.6 1.4±1.5   0.86
††

 0.062   0.019* 

  velmi vysoká 0.1±0.2 0.2±0.3 0.40 0.222 0.219 

Intenzita (min/den) 

stř. aţ velmi 

vysoká 52.0±23.1 50.4±18.8 0.08 0.430 0.471 

Legenda: EV – energetický výdej, PA – pohybová aktivita, M±SD – aritmetický 

průměr±směrodatná odchylka, DM – vývojový deficit motoriky, d – Cohenův koeficient velikosti 

účinku, p – hladina statistické významnosti; 
†
 d = 0.50 - 0.80 (středně velký rozdíl), 

††
 d > 0.80 

(velký rozdíl). 

 

 

Obrázek 8. Průměrný denní energetický výdej (kcal.kg
-1

.den
-1

) v jednotlivých dnech 

a jeho rozdíly u dívek s deficitem motoriky a dívek bez deficitu motoriky. 

 
Legenda: EV – energetický výdej, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, 

† 
d = 0.50-0.80 

(středně velký rozdíl), p – hladina statistické významnosti. 
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Obrázek 9. Průměrný denní počet kroků v jednotlivých dnech týdne a jeho rozdíly 

u dívek s deficitem motoriky a dívek bez deficitu motoriky. 

 
Legenda: d – Cohenův koeficient velikosti účinku, 

† 
d = 0.50-0.80 (středně velký rozdíl), p – 

hladina statistické významnosti, * t-test p < 0.05. 
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5.2.1 Celková doba strávená v jednotlivých druzích pohybové aktivity a inaktivity 

za týden u dětí s deficitem motoriky a bez deficitu motoriky 

U skupiny dětí s DM jsme v porovnání s dětmi bez DM zaznamenali věcně i statisticky 

významně niţší celkovou týdenní dobu strávenou v PA vytrvalostního charakteru 

(d=0.77, p˂0.05) (tab. 12). Do této doby byla zahrnuta jízda na kole, plavání, bruslení 

a lyţování. Niţší průměrná doba v organizovaných PA a v chůzi během týdne u dětí 

s DM se neprokázaly jako věcně či statisticky významné (tab. 12). Naopak u skupiny 

dětí s DM jsme zaznamenali vyšší průměrnou dobu v neorganizovaných PA během 

týdne, avšak opět bez významných rozdílů (tab. 12). V jednotlivých druzích inaktivit 

nebyly zaznamenány ţádné významné rozdíly mezi dětmi s DM a bez DM (tab. 12).  

 

 

Tabulka 12. Druhy PA a inaktivit (celkový čas v minutách za týden) u skupiny dětí 

s deficitem motoriky a skupiny dětí bez deficitu motoriky 

Druha PA Děti s DM Děti bez DM d t-test F-test 

  M + SD M + SD  P p 

Celková doba PA 1398±1340 1602±1096 0.17 0.299    0.364 

Organizovaná PA 105.7±157.8 141.6±301.5 0.16 0.335 0.014* 

Neorganizovaná PA 369.7±780.5 204.2±397.2 0.28 0.183    0.003** 

Chůze 441.4±378.4 605.6±477.7 0.38 0.130    0.364 

Běh 60.5±83.1 62.6±108.1 0.02 0.474    0.305 

Sportovní a jiné hry 81.1±125.1 101.7±178.5 0.14 0.347    0.166 

Esteticko-koordinační PA 23.3±72.3 23.1±65.9 0.00 0.497    0.663 

Silově-koordinační PA 27.7±43.0 30.2±51.4 0.05 0.436    0.492 

Vytrvalostní PA 56.7±135.4 214.6±274.3  0.77
†
   0.022*    0.008** 

Domácí a zahradnické práce 201.0±236.3 174.6±148.8 0.14 0.330    0.040* 

Druh inaktivit      

Celková doba inaktivit 1392±636 1384±794 0.01 0.487    0.388 

Televize 449.3±265.1 492.2±406.2 0.13 0.358    0.098 

Počítač 491.7±594.6 527.9±631.2 0.06 0.429    0.839 

Čtení, učení 303.3±246.2 211.7±272.2 0.35 0.143    0.712 

Sezení, stání při kulturních akcích 8.0±31.0 26.7±56.8 0.43 0.123    0.021* 

Sezení, stání v dopr. prostředcích 140.1±146.5 125.9±108.1 0.11 0.361    0.174 

Legenda: PA – pohybová aktivita, M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, DM – 

vývojový deficit motoriky, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina statistické 

významnosti;
 †
 d = 0.50 - 0.80 (středně velký rozdíl), * t-test p < 0.05 
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U chlapců s DM byly zjištěny věcně i statisticky významné rozdíly v době strávené 

v jednotlivých druzích PA a inaktivit v průběhu týdne (tab. 13). Chlapci s DM měli se 

střední významností kratší průměrnou dobu za týden strávenou chůzí (d=0.70). 

Taktéţ byla u chlapců s DM zaznamenána věcně i statisticky významně niţší účast 

v PA silově-koordinačního charakteru (d=1.12; p˂0.05). Ve srovnání s chlapci bez DM 

byl u chlapců s DM zaznamenán věcně i statisticky významně delší čas inaktivity typu 

čtení a učení (d=1.16; p˂0.05).  

 

Z hlediska celkového průměrného objemu organizovaných a neorganizovaných PA 

v průběhu týdne jsme u chlapců s DM zaznamenali niţší hodnoty, avšak bez věcně 

či statisticky významných rozdílů. 

 

 

Tabulka 13. Druhy PA a inaktivit (průměrný celkový čas v minutách za týden) 

u chlapců s deficitem motoriky a chlapců bez deficitu motoriky 

Druha PA 

Chlapci s 

DM 

Chlapci bez 

DM d t-test F-test 

  M + SD M + SD       

Celková doba PA 949±675 1541±1124 0.66 0.115 0.225 

Organizovaná PA 80.0±87.4 106.7±116.1 0.46 0.305 0.502 

Neorganizovaná PA 171.4±257.9 219.0±520.8 0.12 0.413 0.099 

Chůze 320.1±250.1 579.3±487.6  0.70
†
 0.107 0.116 

Běh 64.3±97.8 75.5±108.4 0.11 0.414 0.834 

Sportovní a jiné hry 105.0±153.0 126.8±162.8 0.14 0.390 0.918 

Esteticko-koordinační PA 0.0±0.0 0.0±0.0 0.00   

Silově-koordinační PA 30.0±52.0 27.3±63.8 0.05 0.463 0.636 

Vytrvalostní PA 25.7±68.0 224.5±287.6   1.12
††

   0.047* 0.002 

Domácí a zahradnické práce 115.7±206.7 115.0±76.3 0.00 0.496 0.007 

Druh inaktivit           

Celková doba inaktivit 1619±667 1545±960 0.09 0.431 0.385 

Televize 506.1±225.9 622.1±444.9 0.35 0.267 0.111 

Počítač 591.6±746.4 678.2±841.5 0.12 0.414 0.800 

Čtení, učení 366.1±288.3 126.4±123.3   1.16
††

   0.013* 0.019 

Sezení, stání při kulturních akcích 17.1±45.4 18.2±54.0 0.02 0.483 0.694 

Sezení, stání v dopr. prostředcích 138.0±139.2 100.5±94.7 0.32 0.252 0.270 

Legenda: PA – pohybová aktivita, M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, DM – 

vývojový deficit motoriky, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina statistické 

významnosti;
 †
 d = 0.50 - 0.80 (středně velký rozdíl), 

††
 d > 0.80 (velký rozdíl), * t-test p < 0.05. 
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U dívek s DM jsme zaznamenali stejně jako u chlapců s DM významně niţší průměrnou 

dobu za týden strávenou v PA silově-koordinačního charakteru (d=0.55). Naopak 

u dívek s DM jsme zjistili významně vyšší účast v neorganizovaných PA v průběhu 

týdne (d=0.52) a dále významně kratší čas inaktivity typu sezení a stání v dopravních 

prostředcích v porovnání s dívkami bez DM (d=1.09) (tab. 14).  

 

 

Tabulka 14. Druhy PA a inaktivit (průměrný celkový čas v minutách za týden) u dívek 

s deficitem motoriky a dívek bez deficitu motoriky 

Druha PA Dívky s DM 

Dívky bez 

DM d t-test F-test 

  M + SD M + SD    

Celková doba PA 1765±1680 1780±1493 0.01 0.491 0.661 

Organizovaná PA 128.1±204.9 165.6±383.5 0.13 0.400 0.101 

Neorganizovaná PA 543.3±1042.8 194.1±303.8  0.52
†
 0.110 0.000 

Chůze 547.5±453.0 623.7±486.0 0.16 0.358 0.896 

Běh 57.1±74.8 53.8±110.6 0.04 0.469 0.300 

Sportovní a jiné hry 60.1±100.8 84.4±191.8 0.17 0.371 0.093 

Esteticko-koordinační PA 43.8±97.1 39.1±82.9 0.05 0.451 0.574 

Silově-koordinační PA 25.6±37.1 32.2±43.0 0.16 0.358 0.721 

Vytrvalostní PA 83.8±175.8 207.8±274.3  0.55
†
 0.129 0.238 

Domácí a zahradnické práce 275.6±247.7 215.6±173.5 0.28 0.248 0.234 

Druh inaktivit      

Celková doba inaktivit 1194±576 1274±669 0.13 0.389 0.719 

Televize 399.5±301.2 402.9±364.8 0.01 0.491 0.629 

Počítač 404.4±459.3 424.5±436.5 0.04 0.459 0.815 

Čtení, učení 248.4±206.5 270.3±330.5 0.08 0.433 0.213 

Sezení, stání při kulturních akcích 0.0±0.0 32.5±59.6   1.09
††

 0.071  

Sezení, stání v dopr. prostředcích 141.9±162.2 143.4±116.0 0.01 0.489 0.261 

Legenda: PA – pohybová aktivita, M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, DM – 

vývojový deficit motoriky, d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina statistické 

významnosti;
 †
 d = 0.50-0.80 (středně velký rozdíl), 

††
 d > 0.80 (velký rozdíl). 
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5.3 Hodnocení pozornosti 

Jak u dětí s DM, tak dětí bez DM byly v testu d2 pozornosti zjištěny mírně nadprůměrné 

hodnoty standardního skóre všech tří sledovaných ukazatelů, tj. celkového počtu 

vizuálně zpracovaných znaků (CP), celkového pozornostního výkonu (CV), 

který vyjadřuje vztah míry vynaloţené pozornosti k její přesnosti, a výkonu soustředění 

(VS), který ukazuje na schopnost vizuální diferenciace a koncentrace pozornosti 

(tab. 15). Děti s DM dosáhly přitom průměrné standardní skóre CV a CP vyšší 

a standardní skóre VS niţší ve srovnání s dětmi bez DM. Tyto rozdíly však nebyly 

věcně, ani statisticky významné (tab. 15).  

     

Výsledky hodnocení pozornosti zvlášť u chlapců ukázaly, ţe jak chlapci s DM, 

tak chlapci bez DM dosáhli nadprůměrné standardní skóre v ukazatelích CV a CP 

(tab. 16), kdyţ průměrná hodnota všech vyhodnocovaných ukazatelů v testu pozornosti 

d2 odpovídá standardnímu skóre 100.  Při srovnání obou skupin chlapců nebyl ukazatel 

CV věcně, ani statisticky významný, na rozdíl od věcně i statisticky významně vyššího 

standardního skóre CP u chlapců s DM (d = 0.94, p = 0.048) (tab. 16). Na rozdíl          

od ukazatelů CP a CV byl ukazatel VS značně podprůměrný u chlapců s DM, 

kdyţ průměrné standardní skóre bylo 90.6, které odpovídá 18.4-tému percentilu. 

Z hlediska věcné významnosti byla tato průměrná hodnota VS středně rozdílná 

od mírně nadprůměrné hodnoty VS u chlapců bez DM (d = 0.56) (tab. 16). 

     

U obou skupin dívek byly hodnoty CP, CV a VS nadprůměrné ve srovnání s normovým 

průměrem 100 (tab. 17). Dívky s DM sice vykazovaly mírně vyšší hodnoty CP, CV       

a VS neţ dívky bez DM, ale tyto rozdíly nebyly věcně a statisticky rozdílné.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Tabulka 15. Výsledky hodnocení pozornosti  testem d2 u skupiny dětí s deficitem 

motoriky a bez deficitu motoriky. 

  

Děti s DM 

M±SD 

Děti bez DM 

M±SD 

d 

 

t-test 

p 
F-test 

p 

CP (celkový počet) hrubé skóre 456.0±76.0 410.2±90.2  0.55
†
 0.052 0.331 

CP (celkový počet) stand. skóre 116.9±10.6 111.7±13.6 0.43 0.107 0.508 

CV (celkový výkon) hrubé skóre 397.5±90.1 381.7±94.2 0.17 0.052 0.507 

CV (celkový výkon) stand. skóre 112.9±14.3 111.9±14.7 0.06 0.409 0.929 

VS (výkon soustředění) hrubé skóre 126.1±60.6 141.7±41.3 0.30 0.164 0.274 

VS (výkon soustředění) stand. skóre 101.5±21.8 106.9±14.9 0.29 0.193 0.088 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, DM – vývojový deficit motoriky, 

d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina statistické významnosti;
 †
 d = 0.50-0.79 

(středně velký rozdíl). 

 

 

Tabulka 16. Výsledky hodnocení pozornosti  testem d2 u chlapců s deficitem motoriky 

a chlapců bez deficitu motoriky. 

  

Chlapci 

s DM 

M±SD 

Chlapci bez 

DM 

M±SD 

d 

 

 

t-test 

 

p 

F-test 

 

p 

CP (celkový počet) hrubé skóre 457.7±84.7 376.1±105.6   0.89
††

 0.053 0.609 

CP (celkový počet) stand.skóre 119.9±8.7 108.4±15.6   0.94
††

   0.048* 0.165 

CV (celkový výkon) hrubé skóre 372.0±109.2 354.2±110.8 0.16 0.053 0.609 

CV (celkový výkon) stand.skóre 111.0±17.0 109.2±17.6 0.10 0.416 0.976 

VS (výkon soustředění) hrubé skóre 94.0±70.5 134.3±51.5  0.66
†
 0.090 0.362 

VS (výkon soustředění) stand.skóre 90.6±24.9 103.0±19.6  0.56
†
 0.127 0.483 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, DM – vývojový deficit motoriky, 

d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina statistické významnosti;
 †
 d = 0.50-0.79 

(středně velký rozdíl). 
††

 d ≥ 0.80 (velký rozdíl), * t-test p < 0.05. 

 

 

Tabulka 17. Výsledky hodnocení pozornosti  testem d2 u dívek s deficitem motoriky 

a dívek bez deficitu motoriky. 

  

Dívky 

s DM 

M±SD 

Dívky bez 

DM 

M±SD 

d 

 

 

t-test 

 

p 

F-test 

 

p 

CP (celkový počet) hrubé skóre 454.5±73.5 433.7±72.4 0.29 0.258 0.900 

CP (celkový počet) stand.skóre 114.3±11.9 114.1±11.9 0.02 0.486 0.938 

CV (celkový výkon) hrubé skóre 419.8±69.4 400.7±79.0 0.26 0.257 0.903 

CV (celkový výkon) stand.skóre 114.6±12.4 113.7±12.7 0.07 0.433 0.996 

VS (výkon soustředění) hrubé skóre 154.1±33.8 146.8±33.5 0.22 0.309 0.909 

VS (výkon soustředění) stand.skóre 111.1±13.9 109.5±15.2 0.11 0.401 0.855 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, DM – vývojový deficit motoriky, 

d – Cohenův koeficient velikosti účinku, p – hladina statistické významnosti. 
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V testu koncentrace pozornosti Číselný čtverec dosáhla celá skupina dětí s DM, a také 

zvlášť skupina chlapců s DM a skupina dívek s DM podprůměrné hodnoty ukazatele 

koncentrace pozornosti (M-CC). Děti bez DM, a zvlášť chlapci bez DM a dívky 

bez DM vykázali průměrné hodnoty ukazatele koncentrace pozornosti vyšší ve srovnání 

se skupinami s DM. Tyto hodnoty se pohybovaly kolem spodní hranice normového 

průměru a nebyly věcně, ani statisticky významně rozdílné od průměrů M-CC u skupin 

dětí s DM (tab. 18).  

 

 

Tabulka 18. Výsledky hodnocení koncentrace pozornosti testem Číselný čtverec 

u skupiny dětí s deficitem motoriky a skupiny dětí bez deficitu motoriky. 

  Děti s DM Děti bez DM d t-test F-test 

  M±SD M±SD  p p 

M-CC (sekundy) hrubé skóre 48.8±8.8 49.4±13.0 0.05 0.430 0.123 

M-CC stand. skóre 2.7±1.2 3.0±1.3 0.24 0.236 0.902 
 

  

Chlapci s DM 

 

Chlapci bez DM 

 

d 

 

t-test 

p 
F-test 

p 

M-CC (sekundy) hrubé skóre 52.1±7.5 50.9±16.9 0.09 0.433 0.061 

M-CC stand.skóre 2.4±1.4 3.0±1.5 0.41 0.220 0.834 
 

  Dívky s DM Dívky bez DM d t-test F-test 

     p p 

M-CC (sekundy) hrubé skóre 45.9±9.2 48.4±10.1 0.36 0.276 0.849 

M-CC stand.skóre 2.9±1.1 2.9±1.1 0.00 0.450 0.932 

Legenda: M-CC – průměrný čas všech deseti měření v testu pozornosti Číselný čtverec, M±SD – 

aritmetický průměr±směrodatná odchylka, DM – vývojový deficit motoriky, d – Cohenův 

koeficient velikosti účinku, p – hladina statistické významnosti. 
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5.4 Výsledky analýzy vztahu motoriky a pohybové aktivity  

Tabulky 19 a 20 ukazují matici korelací mezi ukazateli úrovně motoriky a ukazateli 

týdenní PA. Úroveň motoriky indikovaná celkovým testovým skóre (TTS) dosaţeným 

v baterii MABC-2 se neukázala být významně korelovaná s denním průměrným 

energetickým výdejem a s denním průměrným počtem vykonaných kroků. Byly však 

zjištěny významné korelace mezi TTS a denní průměrnou dobou strávenou v PA 

jak vysoké, tak velmi vysoké intenzity (p < 0.01).  

 

Standardní skóre pro hrubou motoriku se ukázalo být korelované se statistickou 

významností nejen s průměrnou denní dobou strávenou v PA vysoké intenzity 

(p < 0.025), ale také s denním průměrným energetickým výdejem jak za celý týden, 

tak v pracovních dnech (p < 0.025, resp. p < 0.01) (tab. 19 a 20).  Standardní skóre 

pro rovnováhu významně korelovalo s průměrnou denní dobou strávenou v PA 

jak vysoké intenzity (p < 0.025), tak velmi vysoké intenzity (p < 0.05) (tab. 20). 

Na druhou stranu nebyly nalezeny ţádné významné korelace mezi standardním skóre 

pro manuální dovednosti a pouţitými ukazateli PA. 

 

 

Tabulka 19. Matice korelačních koeficientů mezi ukazateli motoriky a ukazateli 

pohybové aktivity. 

Motorika  Průměrný denní EV Průměrný denní 

   počet kroků 

  

 

týden prac. dny víkend týden prac. dny víkend 

kcal.kg
-1

.den
-1

    

celková SS 0.18 0.19 0.12 0.15 0.15 0.07 

jemná SS 0.06 0.05 0.06 -0.06 -0.07 -0.01 

hrubá SS 0.35 

(p 0.025) 

0.39  

(p 0.01) 

0.17 0.22 0.22 0.12 

rovnováha SS 0.05 0.03 0.10 0.15 0.14 0.10 

Legenda: SS – standardní skóre, EV – energetický výdej, p – hladina statistické 

významnosti. 
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Tabulka 20. Matice korelačních koeficientů mezi ukazateli motoriky a ukazateli 

pohybové aktivity. 

Motorika  Průměrná denní doba strávená Průměrná 

denní PA 

  v jednotlivých intenzitách PA za týden 

  

 

Inaktivita Nízká Střední Vysoká Velmi 

vysoká 

stř.-vys. int PA 

min/den min/den min/den min/den min/den min/den 

celková SS -0.10 0.10 0.01 0.37 

(p 0.01) 

0.28 

(p 0.01) 

0.04 

jemná SS -0.01 0.05 -0.18 0.16 0.03 -0.16 

hrubá SS -0.10 0.09 0.06 0.34 

(p 0.025) 

0.23 0.09 

rovnováha SS -0.20 0.19 0.11 0.31 

(p 0.025) 

0.29 

(p 0.05) 

0.13 

Legenda: PA – pohybová aktivita, SS – standardní skóre, p – hladina statistické významnosti. 
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5.5 Výsledky analýzy mediačního účinku pozornosti na úroveň pohybové aktivity 

V souladu s principy analýzy mediačního účinku, které byly popsány v části Metody 

statistického zpracování dat (s. 57-58), byly do druhého kroku této analýzy zahrnuty jen 

ty vztahy mezi ukazateli motoriky a ukazateli PA, které se prokázaly jako statisticky 

významné (p < 0.05). Takových korelačních vztahů bylo prokázáno sedm (tab. 19 

a části Analýza 1, 2 a 3 – První krok, viz níţe). (Poznámka: třetí krok analýzy mediace 

byl v našem případě nadbytečný, proto nebyl proveden – viz vysvětlení v kapitole 

Metody statistického zpracování dat). V rámci těchto sedmi významných korelačních 

vztahů byl v druhém kroku analýzy mediace prokázán statisticky významný vztah 

(p=0.05) mezi daným ukazatelem motoriky a ukazateli pozornosti jako potenciálními 

mediátorovými proměnnými ve třech případech: 

 

1. významná korelace standardního skóre pro hrubou motoriku (HM) a průměrného 

denního energetického výdeje v týdnu (EVt) s potenciálním mediačním účinkem 

ukazatele standardního skóre výkonu v testu Číselný čtverec M-CC. 

2.  významná korelace standardního skóre pro HM a průměrného denního 

energetického výdeje v pracovních dnech (EVprac) s potenciálním mediačním 

účinkem M-CC. 

3. významná korelace HM a průměrné denní doby strávené PA ve vysoké intenzitě 

(PAvi) s potenciálním mediačním účinkem M-CC. 

 

Zjištěné významné regrese M - CC jako mediátorové proměnné na standardní skóre 

pro HM jsou uvedeny níţe v částech Analýza 1, 2 a 3 – Druhý krok. Výše uvedené tři 

případy vztahů byly dále podrobeny výpočtu regrese daného ukazatele PA na HM a M-

CC – viz části Analýza 1, 2 a 3 – Čtvrtý krok níţe).  
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Analýza 1 - Analýza mediačního účinku ukazatele pozornosti M-CC ve vztahu 

ukazatele hrubé motoriky (HM) a průměrného denního energetického výdeje v týdnu 

(EVt): 

 

První krok 

Regrese EVt na HM 

Regresní rovnice: EVt (kcal.kg
-1

.den
-1

) = 4.28 + 0.17 HM (SS) 

r = 0.35 p ˂ 0.025          c = 0.17 

Legenda: EVt – průměrný denní energetický výdej v týdnu, HM – hrubá 

motorika, SS – standardní skóre, r – korelační koeficient, p – statistická 

hladina významnosti, c – regresní koeficient.  

 

 

Druhý krok 

Regrese potenciálního mediátoru M (číselného čtverce – M-CC) na HM 

Regresní rovnice: M-CC (SS) = 1.95 + 0.11 HM (SS) 

r = 0.27 p ˂ 0.05            a = 0.11 

Legenda: M-CC – ukazatel pozornosti, SS – standardní skóre, HM – hrubá 

motorika, r – korelační koeficient, p – statistická hladina významnosti, a – 

regresní koeficient. 

 

 

Čtvrtý krok 

Regrese EVt na M-CC a HM 

Regresní rovnice: EVt (kcal.kg
-1

.den
-1

) = 3.92 + 0.15 HM (SS) + 0.18 M-CC 

r = 0.38 p ˂ 0.01                c´= 0.15, b = 0.18  

Legenda: EVt – průměrný denní energetický výdej v týdnu, HM – hrubá motorika, SS – 

standardní skóre, M-CC – ukazatel pozornosti, r – korelační koeficient, p – statistická hladina 

významnosti, c´ – regresní koeficient, b - regresní koeficient.  

 

 

Rozdíl regresních koeficientů c- c´
  
0.17 – 0.15 = 0.02 ukazuje na parciální mediační 

efekt ukazatele M-CC, který odpovídá podílu 2/17, tj. 11.7 % ve vztahu mezi HM 

a EVt. 

 

Validitu tohoto výsledku podporuje součin koeficientů a. b - 0.11 . 0.18 = 0.02. 
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Analýza 2 - Analýza mediačního účinku ukazatele pozornosti M-CC ve vztahu 

ukazatele hrubé motoriky (HM) a průměrného denního energetického výdeje 

v pracovních dnech (EVprac): 

 

První krok 

Regrese EVprac na HM 

Regresní rovnice: EVprac (kcal.kg
-1

.den
-1

) = 4.52 + 0.20 HM (SS) 

r = 0.39 p ˂ 0.01          c = 0.20 

Legenda: EVprac – průměrný denní energetický výdej v pracovních dnech, HM – 

hrubá motorika, SS – standardní skóre, r – korelační koeficient, p – statistická 

hladina významnosti, c – regresní koeficient.  

 

 

Druhý krok 

Regrese potenciálního mediátoru M (číselný čtverec – M-CC) na HM 

Regresní rovnice: M-CC (SS) = 1.95 + 0.11 HM (SS) 

r = 0.27 p ˂ 0.05          a = 0.11 

Legenda: M-CC – ukazatel pozornosti, SS – standardní skóre, HM – hrubá 

motorika, r – korelační koeficient, p – statistická hladina významnosti, a – 

regresní koeficient. 

 

 

Čtvrtý krok 

Regrese EVprac na M-CC a HM 

Regresní rovnice: EVprac (kcal.kg
-1

.den
-1

) = 4.24 + 0.18 HM (SS) + 0.14 M-CC 

r = 0.41 p ˂ 0.005                      c´ = 0.18       b = 0.14   

Legenda: EVprac – průměrný denní energetický výdej v pracovních dnech, HM – hrubá motorika, 

SS – standardní skóre, M-CC – ukazatel pozornosti, r – korelační koeficient, p – statistická 

hladina významnosti, c´ – regresní koeficient, b – regresní koeficient.  

 

 

Rozdíl regresních koeficientů c- c´
  
0.20 – 0.18 = 0.02 ukazuje na parciální mediační 

efekt ukazatele M-CC, který odpovídá podílu 2/18, tj. 11.1 % ve vztahu mezi HM 

a EVprac. 

 

Validitu tohoto výsledku podporuje součin koeficientů a. b - 0.11 . 0.14 = 0.02. 
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Analýza 3 - Analýza mediačního účinku ukazatele pozornosti M-CC ve vztahu 

ukazatele hrubé motoriky (HM) a průměrné denní doby strávené v PA vysoké intenzity 

(PAvi):  

 

První krok 

Regrese PAvi na HM 

Regresní rovnice: PAvi (min
-1

.den
-1

) = -0.14 + 0.17 HM (SS) 

r = 0.35 p ˂ 0.025          c = 0.17 

Legenda: PAvi– pohybová aktivita vysoké intenzity, HM – hrubá motorika, 

SS – standardní skóre, r – korelační koeficient, p – statistická hladina 

významnosti, c – regresní koeficient.  

 

 

Druhý krok 

Regrese potenciálního mediátoru M (číselného čtverce - M-CC) na HM 

Regresní rovnice: M-CC (SS) = 1.95 + 0.11 HM (SS) 

r = 0.27   p ˂ 0.05            a = 0.11 

Legenda: M-CC – ukazatel pozornosti, SS – standardní skóre, HM – hrubá 

motorika, r – korelační koeficient, p – statistická hladina významnosti, a – 

regresní koeficient. 

 

 

Čtvrtý krok 

Regrese PAvi na M-CC a HM 

Regresní rovnice: PAvi (min
-1

.den
-1

) = -0.83 + 0.13 HM (SS) + 0.35 M-CC 

r = 0.45 p ˂ 0.005             c´ = 0.13       b = 0.35 

Legenda: PAvi– pohybová aktivita vysoké intenzity, HM – hrubá motorika, SS – standardní skóre, 

M-CC – ukazatel pozornosti, r – korelační koeficient, p – statistická hladina významnosti, c´ – 

regresní koeficient, b – regresní koeficient.  

 

 

Rozdíl regresních koeficientů c- c´
  
0.17 – 0.13 = 0.04 ukazuje na parciální mediační 

efekt ukazatele M-CC, který odpovídá podílu 4/17, tj. 22.2 % ve vztahu mezi HM 

a PAvi. 

 

Validitu tohoto výsledku podporuje součin koeficientů a. b - 0.11 . 0.35 = 0.04. 
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6 Diskuze 

 

6.1 Charakter motoriky u dětí s identifikovaným deficitem motoriky 

Ověřování hypotéz naší práce se realizovalo u skupiny dětí s deficitem motoriky (DM) 

a skupiny dětí s normální úrovní motoriky. Identifikace deficitní, resp. normální úrovně 

motoriky byla zaloţena na uţití standardizované testové baterii MABC-2 (Henderson 

et al., 2007), která byla jiţ ověřována a pouţita u skupin českých dětí (Psotta et al., 

2009, Psotta et al., 2010).  

 

Výsledek hodnocení úrovně motoriky v metodě MABC-2 vyjádřený jako celkové 

testové skóre (TTS) zahrnuje v sobě hodnocení úrovně tří komponent – jemné a hrubé 

motoriky a rovnováhy. Tato konstrukční charakteristika MABC-2 vychází  

ze základního teoretického přístupu k motorice, který uznává společný funkční základ 

uvedených komponent motoriky a jejich vzájemnou podmíněnost. Navíc rovnováha je 

doprovodným atributem většiny pohybových dovedností (Henderson et al., 2007).    

 

U většiny dětí s DM, u kterých byl identifikován deficit motoriky podle nálezu TTS ≤ 

15. percentil, byl zjištěn deficit hrubé motoriky, ale jemná motorika a rovnováha nebyly 

v průměru deficitní, i kdyţ byly významně niţší ve srovnání se skupinou bez DM. 

Tyto nálezy se týkaly jak chlapů, tak dívek.  Konkrétně, z celkového počtu patnácti dětí 

s DM mělo deficitní hrubou motoriku dvanáct dětí, deficitní úroveň rovnováhy jen 

necelá polovina skupiny dětí s DM a deficitní úroveň manuálních dovedností pouze 

čtyři děti (tab. 8; viz s. 56).  

 

Zajímavé je však odhalení různého symptomatického obrazu deficitu motoriky 

mezi sledovanými dětmi (viz obr. 8; viz s. 62). Při převaţujícím výskytu deficitu hrubé 

motoriky se tento deficit spojoval nejčastěji s deficitem rovnováhy bez spoluvýskytu 

obtíţí v manuálních dovednostech (n = 5), a dále s deficitem manuálních dovedností  

při normální úrovni rovnováhy (n = 4). Zbývající děti s DM vykazovaly samotnou 

funkční nedostatečnost v hrubé motorice (n = 3) nebo v rovnováze bez deficitu v jiné 

oblasti motoriky (n = 2).  
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Výše uvedený rozbor naznačuje, ţe deficitní motorika se můţe spojovat s různou 

hloubkou obtíţí jednotlivých oblastí motoriky. Naše zjištění korespondují  

s rozlišováním heterogenních podtypů vývojové poruchy motoriky (DCD) u dětí 

(Visser, 2003; Macnab et al., 2001). Děti s DCD se podle těchto autorů výkonnostně liší 

ve stupni zvládání úkolů z oblasti jemné a hrubé motoriky a rovnováhy. Macnab 

et al. (2001) identifikovali pět základních podtypů DCD u dětí. Právě jedním z těchto 

pěti podtypů DCD byla skupina dětí s významně horší úrovní hrubé motoriky 

v porovnání s ostatními dětmi s DCD. Tyto děti dosáhly významně horších výsledků 

v testech běţecké rychlosti a agility, avšak v úkolech zaměřených na hodnocení 

zejména vizuální percepce dosáhly děti dobrých výsledků. Zbývající čtyři podtypy 

DCD zahrnovaly děti s primárními problémy v oblasti jemné motoriky, oblasti 

percepčně-motorické, oblasti kinestetické percepce a rovnováhy a posledním podtypem 

DCD byly děti se sdruţenými problémy v hrubé a jemné motorice.    

 

6.2 Pohybová aktivita dětí v závislosti na úrovni motoriky  

6.2.1 Pohybová aktivita dětí s deficitem motoriky a dětí bez deficitu motoriky 

Týdenní pohybová aktivita (PA), která byla hodnocena průměrným denním 

energetickým výdejem a průměrným denním počtem kroků, byla niţší u dětí s DM 

v porovnání s dětmi bez DM, i kdyţ bez prokázání věcné a statistické významnosti 

rozdílů. Nalezený niţší průměrný denní počet kroků u dětí s DM naměřený 

akcelerometrem odpovídá údajům písemného záznamu PA, podle kterých průměrná 

celková doba chůze za týden (441.4 ± 378.4 min) u dětí s DM představovala pouze  

72 % hodnoty tohoto ukazatele u dětí bez DM. Rozdíl tohoto ukazatele PA mezi oběma 

srovnávanými skupinami byl významný na hladině významnosti p = 0.13. Podobné 

nálezy niţšího objemu celkové PA při uţití akcelerometrů u skupiny dětí s niţší úrovní 

pohybových dovedností zaznamenali Williams et al. (2008), i kdyţ také bez potvrzení 

statistické významnosti těchto nálezů. 

 

Vyšší týdenní PA dětí bez DM ve srovnání s dětmi s DM naznačuje rovněţ delší 

souhrnná týdenní doba PA vypočtená jako součet celkových dob strávených 

v jednotlivých druzích PA v průběhu celého týdne (1602 ± 1096 min vs. 1398 ± 1340 

min, rozdíl 13 %, d=0.17, p = 0.299). Tento součet můţe být objektivnějším ukazatelem 



78 

 

celkové PA neţ součet organizované a neorganizované PA. Rozlišení kategorií 

organizované a neorganizované PA a evidence jejich souhrnné doby trvání, kterou děti 

prováděly ke konci dne v rámci písemného záznamu PA, mohla dětem činit problémy, 

kdyţ tyto kategorie mohou pro děti představovat méně určité pojmy neţ vymezení PA 

v pojmech konkrétních činností. Výše uvedené indicie vyšší PA dětí bez DM neţ u dětí 

s DM podporuje nález významně vyšší celkové týdenní doby strávené vytrvalostními 

pohybovými aktivitami (in-line bruslení, jízda na kole, cykloturistika, plavání) u dětí 

bez DM - v průměru 3 hod. 34.6 min za týden neţ u dětí bez DM – v průměru 56.7 min 

za týden (d = 0.77, p = 0.022).  Předpoklad, ţe děti s DM jsou méně pohybově aktivní, 

podporují zahraniční studie s nálezy významně niţší aerobní zdatnosti dětí s vývojově 

podmíněnými motorickými obtíţemi (Kantomaa et al., 2011; Cairney et al., 2006; 

Hands, Larkin, 2006).  

 

6.2.2 Pohybová aktivita chlapců s deficitem motoriky a chlapců bez deficitu motoriky 

Při analýze PA dětí odlišených podle pohlaví byly zjištěny některé indicie niţší PA 

chlapců s DM ve srovnání s chlapci bez DM. Chlapci s DM vykázali v průměru 

významně niţší průměrný denní počet kroků jak pro celý týden, tak zvlášť pro pracovní 

dny (d = 0.50, resp. d = 0.64), navíc také v jednom dni týdnu (pondělí) (d = 0.67) vše se 

střední významností. Tyto rozdíly nebyly doprovázeny významným meziskupinovým 

rozdílem průměrného denního energetického výdeje jak za celý týden a zvlášť 

pro pracovní dny, i kdyţ chlapci s DM vykázali niţší průměrné hodnoty těchto dvou 

energetických ukazatelů PA o 3.3 %, resp. o 8.7 %. Z hlediska intenzitního profilu PA 

byla zjištěna pouze významně niţší účast chlapců s DM v denní PA velmi vysoké 

intenzity (d = 2.00 – velký rozdíl, p = 0.134).  

 

Výše uvedená diskrepance v nálezu nevýznamných rozdílů v energetickém výdeji 

a naopak významných rozdílů monitorovaného počtu kroků u chlapců s DM a chlapců 

bez DM můţe mít metodologické příčiny. Uniaxiální akcelerometr Actigraph pouţitý 

pro hodnocení PA zaznamenává změny polohy těţiště těla ve vertikálním směru, 

nikoli ve směru horizontálním. Chlapci bez DM mohli být pohybově aktivnější zejména 

v činnostech, které jsou výrazněji spojeny s horizontální sloţkou pohybu těţiště těla, 

kterou není uniaxiální akcelerometr schopen zaznamenat. Navíc, co se týká samotné 
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běţecké lokomoce, se zvyšováním rychlosti běhu se zvyšuje horizontální sloţka síly 

(Kovařík, Langer, 1994). Studie Psotty et al. (2007) zjistila, ţe právě při běhu 

v rychlostech jiţ nad 9 km.h
-1 

 se výrazně sniţuje validita měření energetického výdeje 

pomocí uniaxiálního akcelerometru Actigraph.  

 

Energetický výdej hodnocený akcelerometrem můţe být u dětí bez DM z výše 

uvedeného důvodu podhodnocený, kdyţ většina pohybových činností jako jsou hry 

a jiné sloţité pohybové činnosti zahrnují změny poloh a pohyby těţiště těla 

v horizontálním směru. U chlapců bez DM byla celková týdenní doba strávená hraním 

sportovních a jiných her o 21 % delší ve srovnání s chlapci s DM (tab. 13; viz s. 65). 

Navíc na větší zastoupení běţecké lokomoce, která zahrnuje horizontální sloţku síly, 

v týdenním reţimu u chlapců bez DM ve srovnání s chlapci s DM ukazuje (i kdyţ ne 

věcně a statisticky významně) delší celková doba běţecké aktivity za týden – delší 

v průměru o 17 % (tab. 13; viz s. 65). Dále pak větší účast dětí bez DM v pohybových 

aktivitách, jejichţ součástí je běţecká lokomoce, prokazuje o 21 % delší celková 

týdenní doba strávená hraním sportovních a jiných her (tab. 12; viz s. 64). Podobně 

uniaxiální akcelerometry nemusely zaznamenat horizontální sloţku síly při pohybu těla 

při vytrvalostních pohybových aktivitách, kam bylo zahrnuto in-line bruslení, jízda 

na kole, cykloturistika a plavání. Přitom celková týdenní doba strávená v těchto 

vytrvalostních činnostech u chlapců bez DM odpovídala téměř devíti násobku celkové 

týdenní doby strávené v těchto aktivitách u chlapců s DM (tab. 13; viz s. 65). 

Tento rozdíl byl věcně i statisticky významně rozdílný (d = 1.12, p = 0.047).  

 

Jiným faktorem, který se mohl podílet na diskrepanci mezi významnými rozdíly 

v denním počtu kroků a nevýznamnými rozdíly v energetickém výdeji u chlapců s DM 

a chlapců bez DM, můţe být niţší pohybová dovednost u dětí s DM.  Práce O´Beirne 

et al. (1994) a Handse a Larkina (2002) naznačují niţší ekonomiku pohybu, konkrétně 

chůze a běhu u dětí s DCD.  Při nedokonalých lokomočních pohybech můţe být 

zvýšená vertikální sloţka pohybu těţiště těla a tím záznam vyšších sumárních hodnot 

zrychlení těţiště těla provedený akcelerometrem. Navíc z důvodu zhoršené ekonomiky 

pohybu spojené s niţší úrovní pohybových dovedností se děti s DM mohou v pohybové 

činnosti dříve unavit a v důsledku únavy můţe dojít k dalším zhoršením pohybové 

koordinace s důsledky dalšího zvýšení energetické náročnosti pohybu. 
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Indicie vyšší týdenní PA chlapců bez DM neţ u chlapců s DM také podporuje 

významně delší souhrnná týdenní doba PA vypočtená jako součet celkových týdenních 

dob strávených v jednotlivých druzích PA (1541 ± 1124 min vs. 949 ± 675 min; rozdíl 

73 %;  d = 0.66, p = 0.115). Tento součet můţe být objektivnějším ukazatelem celkové 

PA neţ součet organizované a neorganizované PA. Rozlišení kategorií organizované 

a neorganizované PA a jejich evidence v rámci písemného záznamu PA můţe dětem 

činit problémy. Basterfield et al. (2008) naznačují moţné problémy s pouţíváním 

zejména dotazníkových forem hodnocení PA. Nicméně celková týdenní PA indikovaná 

součtem organizované a neorganizované PA byla rovněţ u chlapců bez DM delší 

neţ u chlapců s DM (325.7 min vs. 251.4 min; rozdíl 30 %).   

 

6.2.3 Pohybová aktivita dívek s deficitem motoriky a dívek bez deficitu motoriky 

Ve srovnání s chlapci výsledky analýzy týdenní PA dívek naznačují, ţe rozdíly 

PA mezi dívkami s DM a dívkami bez DM nejsou tak zřetelné. Dívky s DM vykázaly 

niţší energetický výdej a niţší počet kroků jak za celý týden, tak zvlášť pro pracovní 

dny a víkendové dny, ale tyto rozdíly se neprojevily jako významné. U dívek s DM byl 

zjištěn významně niţší podíl PA vysoké intenzity s velkým věcným rozdílem (d = 0.86, 

p = 0.062). Indicie niţší PA u dívek s DM ve srovnání s dívkami bez DM podporuje 

kratší celková doba provádění vytrvalostních pohybových aktivit (in-line bruslení, jízda 

na kole, cykloturistika a plavání) (83.8 ± 175.8 min vs. 207.8 ± 274.3 min). Tento rozdíl 

byl středně významný (d = 0.55) a hodnota tohoto ukazatele PA byla u dívek s DM 

na úrovni 40 % hodnoty u dívek bez DM.  

  

6.2.4 Dílčí závěry a limity nálezů pohybové aktivity u sledovaných skupin dětí   

Výše uvedená interpretace výsledků a diskuse k nim ukazuje, ţe úroveň PA u dětí s DM 

a specificky u chlapců a dívek byla podle řady ukazatelů niţší ve srovnání s jedinci 

bez DM, i kdyţ se rozdíly hodnot některých ukazatelů neprojevily jako věcně anebo 

statisticky významné. Komparací PA dětí s motorickými obtíţemi a dětí bez těchto 

obtíţí se věnovalo jen několik málo zahraničních prací. Výsledky naší práce jsou 

podobné zjištěním Baerga et al. (2011) a Castelliho, Valleyho (2007).  Obě studie 

zjistily významně niţší objem týdenní PA indikované počtem provedených kroků 

v týdenním reţimu u dětí a specificky u chlapců s DCD, resp. s nízkou úrovní 
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pohybových dovedností, v porovnání s jedinci bez DCD, resp. s vyšší úrovní 

pohybových dovedností. Přitom u dívek s odlišnou úrovní motoriky nebyly významné 

rozdíly v počtu vykonaných kroků zjištěny (Baerg et al., 2011). Také v naší práci byl 

u srovnávaných skupin dívek počet indicií, které by ukazovaly na rozdíly v týdenní PA, 

menší neţ u chlapců. Podobně jako v naší práci studie Baerga et al. (2011) nezjistila 

významný rozdíl energetického výdeje mezi dětmi s DCD a kontrolní skupinou dětí 

bez DCD. Limity v platnosti měření energetického výdeje uniaxiálními akcelerometry, 

které jsme diskutovali výše, a vzhledem k nálezům diskrepance mezi mnoţstvím PA 

hodnoceným energetickým výdejem (akcelerometrií) a hodnoceným počtem kroků 

(pedometrií) evidovanými v jiných studiích (Baerg et al., 2011) se zdá, ţe souhrnný 

počet kroků můţe být více validním indikátorem PA u dětí ve srovnání s energetickým 

výdejem měřeným metodou uniaxiální akcelerometrie. 

 

Jednou z dalších pravděpodobných příčin neprokázání statisticky významných rozdílů 

některých ukazatelů PA mezi dětmi s DM a bez DM mohou být zjištěné značné 

interindividuální rozdíly těchto ukazatelů PA u obou srovnávaných skupin dětí. 

Koeficient variability CV jako statistický indikátor míry variability (Hendl, 2009) se 

v případě průměrného denního energetického výdeje a průměrného denního počtu kroků 

za celý týden, v pracovních dnech a víkendových dnech pohyboval v rozmezí CV = 27-

53 %, resp. CV = 30-52 % u dětí s DM, a CV = 29-41 %, resp. 22-32 % u dětí bez DM. 

Vedle vyšší variability hodnot ukazatelů PA, které byly hodnoceny akcelerometry jako 

objektivní metodou, ještě větší variabilitu jsme zjistili v případě celkových dob trvání 

jednotlivých druhů PA a inaktivity za týden, které byly získány na základě písemného 

záznamu PA, kterou prováděly děti samy. V některých těchto ukazatelích byla hodnota 

CV vyšší neţ 100 %. Zjištěná vyšší variabilita hodnot ukazatelů PA naznačuje větší 

rozdíly v PA mezi dětmi, přitom tato vyšší variabilita můţe být umocněna menším 

počtem jedinců ve srovnávaných skupinách. Výrazně vyšší variabilita celkových dob 

trvání jednotlivých druhů PA za týden je navíc pravděpodobně důsledkem metody 

písemného záznamu PA, kterou provádějí děti samy na základě denní retrospektivy. 

 

Některé studie uvádějí niţší zapojení dětí s DCD, resp. dětí s podezřením na DCD jak 

do organizovaných, tak neorganizovaných PA (Wrotniak et al., 2006; Fisher et al., 

2005; Cairney et al., 2005; Smyth, Anderson, 2000; Bouffard et al., 1996). V naší práci 
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byl stejný nález zjištěn u chlapců s DM ve srovnání s chlapci bez DM, zatímco u dívek 

s DM pouze v případě organizované PA. Problém niţší validity ukazatelů PA získaných 

metodou písemného záznamu byl zmíněn výše. 

 

6.2.5 Intenzitní profil PA sledovaných skupin dětí  

Kromě souhrnných průměrných ukazatelů PA jako průměrný denní energetický výdej 

a počet kroků za dané monitorované období můţe analýza intenzity PA přinést 

komplexnější či podrobnější informaci o charakteru PA jedince. Například ve studii 

Hands et al. (2009) měly děti s DM ve srovnání s dětmi bez DM při monitorování 

týdenní PA podobný počet kroků a sumární hodnoty zrychlení těţiště těla, ze kterých se 

vypočítává energetický výdej, ale vykázaly vyšší podíl činností nízkých intenzit, 

zatímco podíl PA vyšších intenzit byl menší ve srovnání s dětmi bez motorických 

obtíţí. Naše práce také naznačila rozdíly ve skladbě PA z hlediska intenzity mezi dětmi 

s DM a bez DM. U chlapců s DM nebyla zjištěna ţádná PA v pásmu velmi vysoké 

intenzity, tj. v intenzitách vyšších neţ 9 MET, zatímco chlapci bez DM vykonávali 

alespoň necelou 1 min. PA velmi vysoké intenzity za týden. Dívky s DM ve srovnání 

s dívkami bez DM vykázaly ve své týdenní PA významně kratší celkovou dobu 

strávenou ve vysoké intenzitě, tj. v intenzitách 6.00 - 8.99 MET, v průměru 3.5 min 

za týden, zatímco dívky bez DM 9.8 min (d = 0.86). Co se týče nízkointenzitní aktivity, 

tyto dívky s DM zdánlivě paradoxně ukázaly významně kratší celkovou dobu strávenou 

v PA nízké intenzity, tj. v intenzitách niţších neţ 3 MET (d = 0.55 – středně velký 

rozdíl), ale současně strávily významně delší dobu inaktivitou (d = 0.51 – středně velký 

rozdíl). Taktéţ Cantell et al. (2008) zjistili jak významně niţší PA dívek školního věku 

s niţší motorickou způsobilostí vykonávanou střední a vysokou intenzitou, ale také 

významně niţší PA nízké intenzity v porovnání s dívkami stejného věku s vyšší 

motorickou způsobilostí. 

 

6.2.6  Analýza PA sledovaných skupin dětí v pracovních a víkendových dnech 

Denní pohybový reţim dětí můţe být výrazně ovlivněn docházkou do školy. 

Podle grafů závislosti energetického výdeje a počtu kroků v jednotlivých dnech týdne 

(viz obrázky 4 a 5; viz s. 58) je patrný trend sníţené PA o víkendových dnech ve 

srovnání s PA v pracovních dnech, resp. ve dnech docházky do školy, a to u všech 
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sledovaných skupin, tedy nezávisle na pohlaví a úrovni motoriky. Tento trend také 

potvrzují niţší průměrné hodnoty denního energetického výdeje a počtu kroků 

o víkendových dnech ve srovnání s hodnotami těchto ukazatelů PA vypočtené pro 

pracovní dny (tab. 9; viz s. 57). Naše nálezy jsou podobné výsledkům studie Silmana 

et al. (2011), podle kterých děti s podezření na DCD měly ve srovnání s dětmi bez 

rizika DCD niţší objem PA jak o pracovních, tak o víkendových dnech. Jen u naší 

skupiny chlapců bez DM bylo zjištěno, ţe jejich PA o víkendových dnech poklesla 

z úrovně PA dosaţené v pracovních dnech na úroveň nebo dokonce pod úroveň 

víkendové PA chlapců s DM. Uvedené výsledky naznačují problém ţivotního stylu 

rodin ve volném čase, resp. o víkendových dnech, který neobsahuje dostatečné 

mnoţství podnětů pro pohybovou aktivitu dětí.       

 

6.2.7  Hodnocení PA sledovaných skupin dětí podle zdravotně zaměřených doporučení 

pro mnoţství PA  

Pro posouzení úrovně PA podle zdravotního doporučení pro mnoţství PA lze pouţít 

kritérium pro minimální denní energetický výdej v PA u starších dětí 6-8 kcal.kg
-1

.den
-1

 

(Corbin, Pangrazi, 1996). Sledované děti s DM stejně jako děti bez DM se jen 

přibliţovaly ke spodní hranici doporučených hodnot (tab. 9; viz s. 57). Přesto děti 

bez DM splňovaly uvedené kritérium mnoţství energetického výdeje ve třech dnech 

týdne, zatímco děti s DM pouze v jednom dni (obr. 4; viz s. 58).  

 

Při stejném způsobu hodnocení PA podle výše uvedeného doporučení bylo zjištěno, 

ţe obě skupiny chlapců dosahovaly průměrný denní energetický výdej za týden kolem 

spodní hranice výše uvedeného kritéria (tab. 10; viz s. 59). Chlapci s DM však splňovali 

toto denní energetické kritérium pouze ve dvou dnech, zatímco chlapci bez DM 

ve všech pracovních dnech (obr. 6; viz s. 60). Obě skupiny dívek nedosahovaly uvedené 

kritérium denního energetického výdeje (tab. 11; viz s. 62), dívky s DM potom pouze 

v jednom dni a dívky bez DM ve dvou dnech (obr. 8; viz s. 62). Podobné hodnoty 

denního energetického výdeje jako u našich sledovaných skupin dětí uvádí u populace 

českých dětí staršího školního věku Bunc (2005), konkrétně u chlapců 5.4 kcal.kg
-1

.den
 -

1
 a u dívek 4.7 kcal.kg

-1
.den

-1
. Z výše uvedeného hodnocení PA sledovaných skupin je 

patrná spíše niţší PA, neţ jsou zdravotně orientovaná doporučení pro PA starších dětí. 
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Jde však o průměrný denní energetický výdej vypočtený z celkového týdenního 

energetického výdeje. Naše práce však odhalila, ţe děti bez DM ve srovnání s dětmi 

s DM dosáhly ve větším počtu dní týdne doporučené pásmo denního energetického 

výdeje, zvláště potom je evidentní rozdíl mezi chlapci bez DM a chlapci s DM.  

 

Dalším pouţívaným kritériem dostatečného mnoţství PA je počet dosaţených kroků 

za den. Podle Sigmunda et al. (2005) se povaţuje za dostatečné mnoţství 8 000-11 500 

kroků za den u chlapců a 7 000-10 500 kroků za den u dívek staršího školního věku. 

Průměrný denní počet kroků u chlapců s DM se ukázal být v průměru ve spodním 

pásmu doporučených hodnot, zatímco u chlapců bez DM ve středním pásmu 

doporučených hodnot. Chlapci s DM splňovali v pěti dnech týdne doporučení pro výkon 

denního počtu kroků, chlapci bez DM potom ve všech dnech, z toho v jednom dni 

dokonce přes horní hranici výše uvedeného doporučení (obr. 7; viz s. 60). U dívek 

s DM byl dosaţený denní počet kroků průměrný vzhledem k výše uvedenému 

doporučení, zatímco dívek bez DM nad střední hodnotou pásma doporučených hodnot.  

Dívky s DM a dívky bez DM splňovaly v šesti, resp. sedmi dnech doporučované 

hodnoty denního počtu kroků.     

 

Pozitivní zdravotní účinky na kardiovaskulární a respirační systém, metabolický profil 

a sloţení těla má PA, pokud je dostatečně intenzivní. Podle doporučení WHO (2010) se 

za dostatečnou PA povaţuje, pokud školní dítě vykonává denně alespoň 60 minut PA 

střední aţ vysoké intenzity. Jak celé skupiny dětí (s DM a bez DM), tak skupiny dětí 

odlišené podle pohlaví se jen přibliţovaly svou průměrnou celkovou dobou strávenou 

v PA střední aţ vysoké intenzity ke spodní hranici doporučované doby 60 min, ale toto 

kritérium nesplňovaly (tab. 8; viz s. 57). Rozdíly těchto souhrnných dob přitom nebyly 

významně rozdílné mezi skupinami s DM a bez DM.    

 

Schott et al.  (2007) zaznamenali ve svém výzkumu u německých dětí, ţe 68 % dětí 

s DCD nesplňuje doporučený denní objem 60 minut PA střední aţ vysoké intenzity. 

V naší studii jsme zjistili 40 % podíl dětí s deficitem motoriky, které vykazovaly 

nedostatečnou pohybovou aktivitu podle výše uvedeného kritéria WHO (2010) 

pro dostatečnou PA.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schott%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Z hlediska výše uvedených třech typů kritérií dostatečné PA, tj. podle denního 

energetického výdeje, denního počtu kroků a souhrnné doby PA ve střední aţ vysoké 

intenzity lze udělat následující závěry k hodnocení PA u sledovaných skupin dětí. 

Obecně u dětí všech sledovaných skupin bylo odhaleno nedostatečné zastoupení PA 

vyšších intenzit. Tento fakt se můţe odráţet v nalezené úrovni průměrného denního 

energetického výdeje, která je spíše na spodní hranici doporučovaných hodnot u obou 

skupin chlapců a pod spodní hranicí u obou skupin dívek. Při hodnocení této skutečnosti 

se ukázalo, ţe PA jedinců s DM byla v průměru niţší neţ u jedinců bez DM. Zejména 

chlapci s DM a v menší míře dívky s DM dosahovali v menším počtu dnů v týdenním 

reţimu doporučené hodnoty pro denní energetický výdej a denní počet kroků, 

a to ve srovnání s jedinci bez DM stejného pohlaví.          

  

Na základě interpretace výsledků výzkumu uvedených v kapitole 6.2 shrnujeme ve 

vztahu k hypotéze H1, ţe PA dětí s DM v týdenním reţimu byla v řadě aspektů niţší 

neţ u dětí bez DM.  

 

6.3 Vztah pohybové aktivity a motoriky 

Hlavním záměrem práce bylo prozkoumat, zda nízká úroveň motoriky u dětí můţe být 

rizikovým faktorem jejich nedostatečné pohybové aktivity. Kromě srovnání PA u dětí 

s DM a bez DM bylo ověřování existence vztahu mezi úrovní motoriky a pohybovou 

aktivitou u dětí zaloţeno také na analýze korelačních vztahů mezi ukazateli motoriky 

a ukazateli pohybové aktivity v celém souboru dětí (n = 42), který byl tvořen dětmi 

s DM a dětmi bez DM. Korelační analýza vybraných ukazatelů týdenní PA a ukazatelů 

motoriky odhalila statisticky významné závislosti průměrného denního energetického 

výdeje v týdnu a za pracovní dny a dále průměrné denní doby strávené PA ve vysoké 

a velmi vysoké intenzity na některých ukazatelích úrovně motoriky (tab. 19 a 20; 

viz s. 70, 71). Síla těchto statisticky významných korelačních vztahů nebyla vysoká, 

kdyţ korelační koeficienty se pohybovaly v rozmezí r = 0.28 – 0.39. Při jistém 

zjednodušení lze říci, ţe tyto korelace představují determinaci ukazatelů PA ukazateli 

úrovně motoriky mezi 8-15 %.  
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Je zajímavé, ţe ze sedmi zjištěných významných korelací mezi ukazateli motoriky a PA 

se pět korelací týkalo celkové denní doby strávené PA vysoké intenzity (na úrovni  

6 – 9 MET) a PA velmi vysoké intenzity (> 9 MET) (tab. 18; viz s. 69). Protoţe vyšší 

intenzita pohybu těla se spojuje s vykonáváním dovednostně a tělesně náročnějších 

činností jako jsou hry, běh a jiné sportovní činnosti, tento nález můţe naznačovat, 

ţe s niţší úrovní motoriky dítěte se sniţuje pravděpodobnost jeho účasti v aktivitách 

vysoké aţ velmi vysoké intenzity. Energetickou náročností na úrovni 6-9 MET 

a nad 9MET se připisuje činnostem jako jsou všeobecně sportovní hry, kondiční 

cvičení, běh, aerobic, bruslení, jízda na kole aj. (Ainsworth et al., 2000). Výsledky 

korelační analýzy dále ukazují, ţe objem PA nízké intenzity a střední intenzity 

(na úrovni ≤ 2,99 MET, resp. 3,0 – 5,99 MET) u dětí naopak významně nezávisí 

na úrovni motorických dovedností. Typická PA nízké intenzity, která odpovídá 

energetickému výdeji pod 3 MET, je habituální PA, kam řadíme např. domácí 

a manuální práce, chůze do 3 km/h, zahrádkaření, diváctví při sportovních akcích, 

nakupování aj. (Ainsworth et al., 2000), PA v pásmu 3,0 – 5,99 MET pak činnosti 

jako tenis, atletika, tanec, rekreační plavání (Ainsworth et al., 2000).  

 

V souladu s druhou hypotézou práce jsme předpokládali, ţe velikost PA je ovlivněna  

motorickými funkcemi jako je koordinace pohybu jednotlivých segmentů těla 

a koordinace percepčně motorického systému oko-tělo a oko-ruka, které jsou podstatou 

hrubé motoriky, a dále rovnováhou jedince, která se povaţuje za nedílnou součást 

většiny pohybových činností (Adolph et al, 2002), zatímco motorické funkce spojené 

s jemnou motorikou nemají vztah k úrovni PA. Výsledky korelační analýzy 

mezi ukazateli motoriky a PA naznačily potvrzení této hypotézy. Ukazatel hrubé 

motoriky dětí vykázal statisticky významné korelace s jejich průměrným denním 

energetickým výdejem za celý týden i v pracovních dnech (p = 0.025, resp. p = 0.01) 

a s celkovou dobou strávenou v PA vysoké intenzity (p = 0.025). Také ukazatel 

rovnováhy významně koreloval s průměrnou denní dobou strávenou v PA jak vysoké, 

tak velmi vysoké intenzity (p = 0.025, resp. 0.05). Naopak ukazatel úrovně jemné 

motoriky dětí nevykázal významné korelace s ţádným z dvanácti pouţitých ukazatelů 

PA. 
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Při věcné interpretaci výše uvedených výsledků práce, které vycházejí ze statisticky 

významných korelací, které nejsou vysoké, je nutné vzít v úvahu několik faktorů 

metodologické povahy, které mohly podhodnotit vliv úrovně motoriky dětí na jejich 

pohybovou aktivitu. Zaprvé - validita měření energetického výdeje akcelerometry má 

některé limity (Garcia et al., 2004; Puyau et al., 2002; Hendelman et al., 2000) stejně 

jako reliabilita tohoto měření, která se uvádí v rozmezí od r=0.47 do r=0.84 (Kim et al., 

2008; Troped et al., 2007; Psotta et al., 2007; Brage et al., 2003).  

 

Zadruhé - budou existovat limity validity celkové doby strávené PA v jednotlivých 

pásmech intenzit, kdyţ spodní a horní hranice těchto pásem intenzit (viz obr. 4; 

viz s. 58) byly nutně arbitrárně stanoveny. Zatřetí - do týdenních reţimů dětí, v průběhu 

kterých byla měřena PA, mohly vstoupit neobvyklé události, které mohly ovlivnit 

skladbu PA z hlediska intenzity pohybové činnosti.  

 

Začtvrté - reliabilita testové baterie MABC-2 má rovněţ jistá omezení, kdyţ reliabilita 

sady testů MABC-2 pro starší školní věk hodnocená metodou testu-retestu se uvádí 

r = 0.62 – 0.92 (Henderson et al., 2007; Chow et al., 2002). Je však nutné také brát 

v úvahu, ţe odhalené statisticky významné korelace ukazují na lineární vztah mezi PA 

a úrovní motoriky v celém rozsahu úrovně motoriky u celého souboru dětí. Jinými 

slovy, šlo o statistické ověřování, jaký je asociační vztah motoriky a PA a to na všech 

úrovních motoriky dětí. Šlo tedy o ověřování důleţitosti úrovně motoriky pro PA dětí 

podle přísného asociačního kritéria, na rozdíl od ověřování rozdílu PA u skupin dětí 

s DM a dětí bez DM s interpretací míry rizika nízké úrovně motoriky pro účast v PA. 

Dalo by se totiţ očekávat, ţe jiţ průměrná, moţná i lehce podprůměrná úroveň 

základních motorických dovedností dítěte nemusí omezovat přiměřenou proveditelnost 

herních či jiných sportovních činností, mechanickou účinnost pohybu, vyvolávat 

předčasnou únavu (viz s. 30) a samotnou účast v PA z důvodu pocitu nízké kompetence 

ve skupině vrstevníků. V kontextu výše uvedených limitů nálezy významné korelace 

ukazují, ţe úroveň PA můţe být u starších dětí do jisté míry ovlivněna úrovní 

základních motorických dovedností.    

 

Výše uvedené výsledky práce, které ukazují na nízkou úroveň motoriky jako jeden 

z rizikových faktorů PA podporují výsledky některých současných i dřívějších 
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zahraničních studií. Green et al. (2011) zjistili u chlapců s podezřením na DCD 

významně niţší PA střední aţ vysoké intenzity v týdenním reţimu v porovnání s chlapci 

stejného věku bez motorických problémů. Niţší objem PA u dětí s DM, resp. s DCD 

zaznamenali také další autoři (Silman et al., 2011; Cantell et al., 2008; Cairney et al., 

2006). Omezený počet studií uvádí niţší účast dětí s DCD v PA sportovního charakteru 

(Poulsen et al., 2008; Cantell et al., 2008; Cairney et al., 2005). 

 

Studií, které zkoumaly vztah mezi úrovní jednotlivých oblastí motoriky jedinců a jejich 

PA, existuje pouze omezený počet. Green et al. (2011) zjistili u chlapců s podezřením 

na DCD, kteří měli ve svém týdenním reţimu významně niţší PA střední aţ vysoké 

intenzity, také významně horší úroveň hrubé motoriky. Na základě těchto výsledků tito 

autoři naznačili, ţe motorické obtíţe dětí, zejména problémy v hrubé motorice, mohou 

být potencionálním rizikem redukované PA střední aţ vysoké intenzity, zejména 

u chlapců. Podobné nálezy evidovali Barnett et al. (2009) u skupiny dětí mladšího 

školního věku. Ziviani et al. (2009) nalezli vyšší objem PA u dětí, jejichţ úroveň hrubé 

motoriky, která byla hodnocena základními dovednostmi s míčem, byla na normální 

úrovni ve srovnání s niţší PA dětí s nízkou úrovní hrubé motoriky. Rovněţ se evidují 

nálezy, které naznačují, ţe nízká úroveň hrubé motoriky u dětí podmiňuje vyšší podíl 

inaktivity v jejich ţivotním reţimu (Kantomaa et al., 2011).  

 

Co se týče vlivu niţší úrovně rovnováhou schopnost u dětí na jejich PA, dle naší rešerše 

existuje pouze jedna studie, která zkoumala tento vztah (Ziviani et al., 2009). Tito autoři 

našli významný vztah mezi nízkou úrovní rovnováţných schopností a redukovanou PA 

ve víkendových dnech pouze u dívek.  

 

Výsledky naší práce společně s některými nálezy výše uvedených studií zahraničních 

autorů poukazují na fakt, ţe dobře zvládnuté pohybové dovednosti z oblasti hrubé 

motoriky, v jejichţ základu leţí koordinace systému oko - tělo a oko-ruka, popřípadě 

koordinace pohybů segmentů těla, jako jsou házení, chytání, míření, kopaní, jsou 

významným faktorem PA dítěte. Je zřejmé, ţe tyto hrubé dovednosti včetně 

lokomočních činností jako běh jsou základem řady speciálních pohybových dovedností, 

které obsahují hry a sportovní činnosti a které se spojují s vyšší intenzitou tělesného 

pohybu. S vyšší úrovní zvládnutí daných dovedností se u dětí zvyšuje taktéţ 
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sebehodnocení potřebné v aktivitách sportovního a soutěţního charakteru. To můţe poté 

vystupňovat do vyšší spontánnosti a pravidelné účasti v PA popsaného charakteru. 

U dětí s DM tomu můţe být spíše naopak. Vlivem nízké či nedostatečné úrovně 

základních dovedností z oblasti hrubé motoriky se tyto děti budou spíše vyhýbat 

zmíněným PA s cílem vyhnout se moţnému neúspěchu a výsměchu vrstevníků. 

Výsledky naší práce ukazují, ţe deficitní úroveň hrubé motoriky a také deficit 

rovnováhou schopnosti dětí můţe významněji ovlivňovat účast v pohybové aktivitě 

především vyšší a vysoké intenzity. 

 

6.4 Mediační účinek pozornosti ve vztahu mezi úrovní motoriky a pohybové 

aktivity dětí  

Podle třetí hypotézy práce jsme předpokládali, ţe se pozornost dětí můţe 

zprostředkovávat vliv úrovně jejich motoriky na jejich pohybovou aktivitu. Tento 

předpoklad přitom vycházel ze současných poznatků o roli pozornosti v percepčních 

a kognitivních procesech, které podmiňují kvalitu plánování a řízení pohybových akcí 

včetně udrţování rovnováhy těla. Současně jsme vycházeli z poznatku, ţe vývojově 

podmíněné motorické obtíţe dětí se často spojují s niţší úrovní jejich pozornosti 

nebo dokonce s její poruchou.  

 

Pro ověření třetí hypotézy byla diagnostikována úroveň pozornosti u sledovaných dětí 

a to pomocí vybraných ukazatelů dvou testů pozornosti (test d2 a test Číselný čtverec 

dle Jiráska). Byly přitom uţity standardní skóre těchto ukazatelů, aby se do značné míry 

vyloučil vliv věku dítěte na úroveň pozornosti, resp. aby se zohlednil moţný vliv 

psychického a neurofyziologického vývoje dítěte na úroveň pozornosti.  

 

Všechny tři ukazatele pozornosti vypočtené z testu pozornosti d2 (Brickenkamp, 

Zillmer, 2000) byly u skupiny dětí s DM a skupiny dětí bez DM lehce nadprůměrné. 

Obě skupiny dětí se přitom v úrovni těchto ukazatelů významně nelišily. Tyto nálezy 

kopírovaly výsledky pozornosti zjištěné zvlášť pro dívky s DM, resp. dívky bez DM.   

 

Ze všech tří ukazatelů posuzovaných v testu d2 má diagnosticky nejblíţe k ukazateli 

koncentrace pozornosti M-CC v testu Číslený čtverec ukazatel výkon soustředění VS.   
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I kdyţ ukazatel koncentrace M-CC naznačoval u skupiny dětí s DM a dívek s DM spíše 

podprůměrnou schopnost koncentrace pozornosti ve srovnání se skupinou bez DM, 

resp. dívkami bez DM, tak rozdíly v úrovni této schopnosti se neukázaly významně 

odlišné, stejně jako v případě  ukazatele výkonu soustředění VS hodnoceného v testu 

d2. 

 

U skupiny chlapců s DM byl však zjištěn zajímavý nález. Na straně jedné chlapci s DM 

ve srovnání s chlapci bez DM zpracovali v testu d2 za daný čas významně vyšší počet 

poloţek, resp. vizuálních znaků (ukazatel CP) (d = 0.94, p = 0.048), a naopak dosáhli 

niţší skóre v ukazateli výkonu v soustředění (ukazateli VS) (d = 0.56), které bylo velmi 

podprůměrné – na úrovni 18.4-tého percentilu, ve srovnání s lehce nadprůměrnou 

hodnotou VS u chlapců bez DM. Zatímco ukazatel CP pokrývá kvantitativní stránku 

pozornostní aktivity a spojuje se také s motivační stránkou jedince, ukazatel VS závisí 

více na počtu nalezených cílových znaků neţ na celkovém počtu vizuálně zpracovaných 

znaků (viz výpočet s. 47). Proto lze ukazatel VS povaţovat za indikátor schopnosti 

odlišovat zrakově vnímané znaky a schopnosti koncentrovat svou pozornost, 

která souvisí s řízením pozornosti. Na základě odlišných významů ukazatelů CP a VS 

lze usuzovat, ţe chlapci se DM se vyznačovali horší koncentrací pozornosti a specificky 

velmi podprůměrnou schopností vizuální diferenciace, ačkoli kvantitavní stránka 

pozornostní aktivity a motivace k percepčně kognitivnímu výkonu byla vysoká. Nález 

zhoršené koncentrace pozornosti u skupiny chlapců s DM podporuje zjištění 

podprůměrného skóre této skupiny v testu koncentrace pozornosti Číselný čtverec 

podle Jiráska (1975), zatímco chlapci bez DM měli podle výsledků v tomto testu spíše 

průměrnou koncentraci. Zjištění většího počtu chyb záměny vizuálních znaků u chlapců 

s DM svědčí podle Brickenkampa a Zillmera (2000) o přehnané snaze a nedostatku 

kontroly u chlapců s DM na rozdíl od správné vyváţenosti intenzity snahy a kontroly 

u chlapců bez DM.  

 

Na teoretický předpoklad, ţe nízká úroveň pozornosti můţe mít neurální příčinu, 

která se můţe promítat rovněţ do obtíţí v oblasti plánování či řízení pohybových akcí, 

poukazuje častý společný výskyt problémů s koncentrací pozornosti a motorických 

obtíţí, nejčastěji v rámci diagnózy hyperaktivity s poruchou pozornosti (ADHD) 

či samostatnou poruchou pozornosti (ADD). Pitcher et al. (2003) uvádějí aţ 50 % dětí 
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s ADHD mají rovněţ motorické obtíţe, resp. DCD. Lze proto také usuzovat na moţnou 

souvislost mezi niţší úrovní pohybových dovedností dítěte a jeho niţší způsobilostí 

koncentrovat se na provedení pohybové akce.  

 

Z analýzy mediačního účinku pozornosti na úroveň PA vyplývá, ţe ze všech ukazatelů 

pozornosti jako potenciální mediátorové proměnné vykázal ukazatel koncentrace 

pozornosti M-CC testu Číselný čtverec statisticky významnou regresi (p < 0.05) 

na ukazatel hrubé motoriky (v testu MABC-2) jako nezávisle proměnnou. Tato regrese 

naznačila významné spojení koncentrace pozornosti s úrovní hrubé motoriky dítěte. 

V dalších krocích analýzy mediace byl prokázán významný mediační účinek 

koncentrace pozornosti (indikované ukazatelem M-CC) a to:  

a)  ve vztahu hrubé motoriky a průměrného denního energetického výdeje za týden, 

s parciálním mediačním účinkem koncentrace pozornosti na tento ukazatel PA 11.7 %; 

b)  ve vztahu hrubé motoriky a průměrného denního energetického výdeje za pracovní 

dny; s parciálním mediačním účinkem koncentrace pozornosti na tento ukazatel PA 

11.1 %; 

c)  ve vztahu hrubé motoriky a průměrné denní doby strávené v PA vysoké intenzity, 

s parciálním mediačním účinkem koncentrace pozornosti na tento ukazatel PA 22.2 %. 

 

Tyto výsledky poukazují na určitý, i kdyţ menší mediační účinek koncentrace 

pozornosti v působení úrovně hrubé motoriky dětí na úroveň jejich PA. Baerg et al. 

(2011) kriticky poukazují na současný výzkum motorických obtíţí, který ignoruje 

moţný vliv nízké úrovně pozornosti či poruchu pozornosti (ADHD) na účast dítěte 

v pohybových aktivitách. Naše práce naznačila částečný příspěvek koncentrace 

pozornosti jako faktoru účasti dětí v PA a specificky v pohybových činnostech vyšší 

intenzity. Zdá se, ţe niţší pohybovou aktivitu dětí můţe dominantně omezovat jejich 

niţší úroveň senzomotorických funkcí, tento funkční limit však můţe být zčásti 

zprostředkován také niţší úrovní pozornosti dětí. 
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7 Závěr  

 

Cílem práce bylo ověřit hypotézu o sníţené pohybové aktivitě u dětí staršího školního 

věku s deficitem motoriky (DM), dále prozkoumat, zda případná sníţená pohybová 

aktivita (PA) u těchto dětí můţe souviset s typem jejich motorického deficitu, a dále 

odhalit, zda vliv úrovně motoriky dětí na jejich PA můţe být zprostředkován úrovní 

jejich pozornosti jako neuropsychické dispozice. 

 

Ačkoli se děti s DM ve srovnání s dětmi bez DM významně nelišily v řadě ukazatelů 

PA, které poskytuje akcelerometrie a písemný záznam PA, práce ukázala řadu indicií 

zřejmého trendu niţší PA dětí, u kterých byl identifikován DM. Rozdíly PA jedinců 

v závislosti na úrovni motoriky byly zřetelnější u chlapců. Chlapci s DM vykázali 

významně niţší denní energetický výdej a počet provedených kroků, celkovou denní 

dobu strávené v PA, několikanásobně niţší dobu strávenou ve vytrvalostních 

činnostech, niţší účast ve hrách a běhu v průběhu týdenního reţimu. Ve srovnání 

s chlapci se dívky s DM v kvantitě a intenzitě PA lišily méně ve srovnání s dívkami 

bez DM. Nicméně i u dívek s DM byla zjištěna významně kratší doba strávená v PA 

vysoké intenzity, kratší doba provádění vytrvalostních činností a naopak delší doba 

inaktivity v průběhu týdenního reţimu. Hypotézu 1 o sníţené úrovni PA u dětí s DM 

podporuje nález většího počtu dní týdnu, v kterých děti s DM a zejména chlapci s DM 

nedosahovali svou úrovní PA uznávaná zdravotní doporučení pro mnoţství denní PA.   

Znepokojující zjištění práce je, ţe PA dětí se výrazně sniţuje o víkendových dnech, 

a to nezávisle na úrovni motoriky a pohlaví. Tento fakt můţe naznačovat trend 

nedostatečné PA v ţivotním stylu českých rodin. 

 

Za důleţitý nález práce povaţujeme také poměrně velké interindividuální rozdíly v PA 

dětí, a to zejména dětí s DM. Tyto nálezy mohou naznačovat, ţe potíţe v motorických 

dovednostech nutně neznamenají omezení pro účast v PA. Významnou roli pro úroveň 

PA a postoje dítěte k PA můţe hrát ţivotní styl rodiny, psychický a emoční vývoj dítěte, 

jeho úspěšnost v školních a dalších jiných činnostech. 

 

Druhou hypotézou práce jsme předpokládali, ţe velikost PA u dětí je ovlivněna úrovní 

jejich hrubé motoriky spojené s koordinačními systémy oko-tělo a oko-ruka a dále 
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jejich rovnováhovými schopnostmi. Výsledky práce prokázaly významný vztah úrovně 

senzomotorických funkcí, které jsou součástí hrubé motoriky a rovnováhy na straně 

jedné a doby strávené v PA vyšších intenzit v průběhu týdne na straně druhé. Tyto 

nálezy naznačily, ţe s niţší úrovní motoriky, především hrubé motoriky a rovnováhy 

dětí, se sniţuje pravděpodobnost jejich účasti v pohybových činnostech vysoké aţ velmi 

vysoké intenzity, která odpovídá energetickému výdeji na úrovni 6-9 MET, resp. nad 9 

MET.  Jde o účast dítěte v činnostech, jako jsou sportovní a jiné pohybové hry, běh, 

jízda na kole, bruslení, apod. Naopak se zdá, ţe PA dětí v nízkých či středních 

intenzitách, která odpovídá kaţdodenním habituálním činnostem včetně chůze, není 

limitována úrovní motorické způsobilosti dítěte.  

 

Naše práce dále ukázala, ţe vliv úrovně hrubé motoriky dětí na účast v pohybových 

aktivitách, především těch, které se provádějí ve vyšších aţ vysokých intenzitách, můţe 

být částečně zprostředkován mediačním účinkem koncentrace pozornosti dětí. Odhad 

tohoto mediačního účinku koncentrace pozornosti je přibliţně 12-22 %. Zdá se tedy,  

ţe účast dětí v pohybových činnostech, které se vykonávají ve vyšších intenzitách, 

můţe být omezena niţší úrovní hrubé motoriky se současným negativním působením 

niţší koncentrace pozornosti, která můţe být funkčně propojena se senzomotorickým 

deficitem. Tento závěr podporují také nálezy vysoce podprůměrné koncentrace 

pozornosti a schopnosti vizuální diferenciace u chlapců s DM. 
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9 Přílohy 

 

9.1 Příloha 1: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

 

Váţení rodiče, 

v období od ................... do ....................... proběhne na ZŠ ............................ výzkumné 

šetření pohybové aktivity dětí staršího školního věku. Toto šetření je součástí projektu 

č.406/09/1371 podporovaného Grantovou agenturou ČR a realizovaného Univerzitou 

Karlovou v Praze, Fakultou tělesné výchovy a sportu. Smyslem tohoto projektu je 

zjistit pohybovou aktivitu současné populace českých dětí. 

 

 Prosíme Vás tímto o spolupráci. Vaše dcera/syn by po Vašem souhlasu 

absolvoval/a měření pohybové aktivity pomocí kapesního přístroje-akcelerometr 

(velikosti hodinek), vyplňování písemného záznamu pohybové aktivity v průběhu 

jednoho týdne a vyplnění testu hodnotícího pozornost. 

 

 Se všemi údaji, které se budou týkat Vaší dcery/syna, bude nakládáno jako 

s anonymními daty a nebudou nikde zveřejňovány. Účastí Vaší dcery/syna na výše 

uvedeném šetření přispějete k získání věrohodných informací, které pomohou 

vytvářet účelné strategie ovlivňování zdravého životního stylu dětí a mládeže.   

 

 

Podpis odborného garanta šetření…………………………………………… 

 

Souhlasím s účastí svého syna/dcery………………………… nar…………………… ve 

výše zmíněném šetření. 

 

Datum ................................ Podpis zákonného zástupce dítěte..................................... 

Telefonní kontakt: 
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9.2 Příloha 2: Popis jednotlivých úloh testové baterie MABC-2 

Jemná motorika (manuální dovednosti) 
 

Test 1 – Otáčení kolíčků 

Pomůcky 

Modrá deska na kolíčky 

12 ţlutých/červených kolíčků 

Podloţka na stůl 

Stopky 

Úkol 

Na signál, pouze jednou rukou obrací proband kolíčky po jednom tak, aby byla vidět 

odlišná barva kolíčku nahoře po zasunutí zpět do desky. Druhá ruka přidrţuje desku. 

Druhý pokus má proband na kaţdou ruku tehdy, kdyţ nedodrţí časový limit v prvním 

pokusu. Testují se obě ruce. 

 

Test 2 – Sestavení trojúhelníku 

Pomůcky 

3 ţluté pruhy 

3 volné matice a šrouby 

Model dokončeného trojúhelníku 

Podloţka na stůl 

Stopky 

Úkol 

Proband sestavuje z připravených součástek, co nejrychleji, trojúhelník. Druhý pokus 

má proband, kdyţ nedodrţí časový limit.  

 

Test 3 – Kreslení po dráze 

Pomůcky 

Papír s dráhou 

Červené pero 

Rovná podloţka 

Úkol 

Pouze preferovanou rukou kreslí proband dráhu cyklistů po vyznačené silnici tak, 

ţe musí zůstat na silnici, která je omezena dvěma čarami. Dráhu muţe kdykoli přerušit 

a navázat v místě přerušení. Do 45 stupňů smí pootáčet papír na obě strany.  Druhý 

pokus má proband, kdyţ nedodrţí časový limit.  

 

 

Hrubá motorika (míření, chytání) 
 

Test 4 – Chytání míčku jednou rukou 

Pomůcky 

Tenisový míček 

Barevná páska 

Úkol 
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Proband stojí za čárou (2 metry od zdi), hází míček o zeď a chytá jej jednou rukou, 

bez dopadu míčku o zem. Testovány jsou obě ruce. Kaţdou rukou hází dítě 10 krát 

po sobě. Na kaţdou ruku je pouze jeden pokus. 

 

Test 5 – Házení míčku na terč 

Pomůcky 

Tenisový míček 

Červený terč na zdi 

Barevná páska 

Úkol 

Proband stojí 2,5 metru od zdi, na které je upevněn ve výšce hlavy oválný terč. Proband 

se snaţí zasáhnout terč, má 10 hodů. Testována je pouze preferovaná ruka. 

 

Rovnováha 
 

Test 6 – Balancování na balanční desce 

Pomůcky 

Stopky 

2 modré balanční desky 

Proband musí mít sportovní obuv nebo boty do tělocvičny 

Úkol 

Úkolem probanda je balancovat na balanční desce 30 sekund nepřetrţitě tak, ţe špičku 

jedné nohy má těsně za patou druhé nohy. Proband má druhý pokus, jestliţe v prvním 

pokusu nevydrţí balancovat 30 sekund. Zaznamenává se vţdy dosaţený čas. 

 

Test 7 – Chůze vzad po čáře 

Pomůcky 

Barevná páska 

Proband musí mít sportovní obuv nebo boty do tělocvičny 

Úkol 

Proband jde pozpátku po čáře, při kaţdém kroku umístí špičku jedné nohy těsně za patu 

druhé nohy. Krok je dokončen, kdyţ váha je přenesena na druhou nohu. Čára je dlouhá 

4,5 metru. Proband má 2 pokusy. Pro splnění přejde proband celou čáru nebo udělá 

maximálně 15 kroků. 

 

Test 8 – Poskoky po jedné noze po deskách 

Pomůcky 

6 podloţek na podlahu: 3 ţluté, 2 modré a 1 s terčem. 

Barevná páska. 

Proband musí mít sportovní obuv nebo boty do tělocvičny 

Úkol 

Proband startuje ze stoje na jedné noze z první ţluté podloţky. Vykoná 5 souvislých 

poskoků. Při posledním pátém doskoku musí vydrţet ve stoji na jedné noze 2-3 

sekundy. Testují se obě nohy a na kaţdou nohu má proband dva pokusy. 
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9.3 Příloha 3: Písemný záznam pohybové aktivity (ActiGraph) 

Centrum kinantropologického výzkumu            Univerzita Palackého v  

Fakulta tělesné kultury                 Olomouci 

 

Záznam týdenní pohybové aktivity (ActiGraph) 

 

Jméno a příjmení: .................................................. Výška: ........... Hmotnost: .................  

Datum narození: .................. Datum zahájení záznamu: ................ Číslo přístroje: ......... 

 

A. Čas nošení přístroje  

 

Čas zapíšeme kaţdý den ráno a večer při nasazení a odloţení přístroje, při příchodu 

a odchodu ze zaměstnání (školy). Dále zapisujeme čas před zahájením a po ukončení 

kaţdé tréninkové nebo jiné cvičební jednotky nebo jiné pohybové aktivity pod vedením 

učitele, trenéra, instruktora nebo cvičitele.  

 

Den měření 1. den  2. den  3. den  4. den  5. den  6. den  7. den  8. den  

Ráno - nasazení přístroje - čas            

Příchod do školy - čas  

Odchod ze školy - čas  
        

Organizovaná PA-zahájení - čas  

Organizovaná PA-ukončení - čas  
       

 

  
 

Neorganizovaná PA-zahájení-čas  

Neorganizovaná PA-ukončení-čas 
        

Večer - odložení přístroje - čas          

 

Poloha přístroje při nošení: Noste přístroj pevně na vašem pase, je jedno zda pod 

nebo na vašem oblečení. Měl by být nošen na vašem pravém boku (viz obrázek).  

 

Strana přístroje s nápisem ActiGraph by měla směřovat ven od těla, nápis ActiGraph 

by měl být v dolní polovině. Nasaďte si jej ráno ihned poté, co vstanete z postele.  

 

Sundejte jej těsně předtím, neţ jdete spát. Během dne přístroj sundávejte pouze 

na sprchování, koupání a plavání. 

 
V případě potřeby nás kontaktujte 

emailem: info-ckv@upol.cz   

nebo telefonicky: 585636462 

mailto:info-ckv@upol.cz
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B. Druh a intenzita všech prováděných pohybových aktivit včetně organizovaných.  

 

Zaznamenejte dobu (zaokrouhleně na pět minut) všech pohybových aktivit, které jste 

v průběhu dne prováděl/a déle než 10 minut (stejné aktivity sčítejte). Fyzicky náročnou 

pohybovou aktivitu s vyšší intenzitou (značná únava, zadýchání, zpocení, vysoká 

srdeční frekvence) označte u záznamu minut znakem I (Intenzivní). Organizovanou 

pohybovou aktivitu (tréninkové nebo jiné cvičební jednotky nebo jiné pohybové 

aktivity pod vedením učitele, trenéra nebo cvičitele) označíme u záznamu minut 

znakem O.  

 
Pohybová aktivita  1. den  2. den  3. den  4. den  5. den  6. den  7. den  8. den  

Chůze (i turistika)          

Běh (jogging)          

Cvičení s hudbou (aerobic ap.)          

Tanec          

Základní a sportovní gymnastika          

Kondiční cvičení, posilování          

Baseball a další pálkové hry          

Plavání          

Lyţování sjezdové         

Lyţování běh          

Bruslení (i kolečkové)          

Jízda na kole (i turistika)          

Fotbal, nohejbal          

Basketbal          

Volejbal           

Raketové hry (tenis apod.)          

Florbal, hokej apod.          

Jiné hry       .    

Úpoly (bojová umění, sebeobrana)          

Zahrádkaření          

Pracovní PA (manuální práce)          

Domácí práce (uklízeni, úpravy)          

Jiné..................................          

 

C. Druha intenzita všech inaktivit  

 

Zaznamenejte dobu (zaokrouhleně na pět minut) všech inaktivit, které jste v průběhu 

dne prováděl/a děle než 10 minut (stejné inaktivity sčítejte).  

 

Pohybová inaktivita  
1. 

den  

2. 

den  

3. 

den  
4.den  5.den  6.den  7.den  8.den  

Sezení (leţení) u televize         

Sezení (leţení) u počítače         

Sezení (leţení) při učení, čtení, hře         

Sezení v zaměstnání/škole          

Sezení (stání) při sport. a kulturních 

akcích 
        

Sezení (stání) v dopr. prostředcích          
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9.4 Příloha 4: Záznamový list testu pozornosti d2 
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9.5 Příloha 4: Podnětová tabulka testu pozornosti Číselný čtverec 
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