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Abstrakt 

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

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 může 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 nižší pohybovou aktivitu (PA) a zda pozornost dítěte má mediační funkci ve 

vztahu mezi  úrovní motoriky a jeho pohybovou aktivitou. 

 

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

aktivity v týdenních režimech 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 použita testová baterie 

MABC-2 (Henderson et al., 2007), pro monitoring PA v týdenním režimu byly použity 

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 nižší PA ve srovnání s dětmi bez 

DM včetně nižší PA ve vyšších až vysokých intenzitách, nižší celkové doby strávené ve 

vytrvalostních pohybových činnostech a většího počtu dní v týdenním režimu, ve kterých 

nesplňovaly zdravotní doporučení pro velikost energetického výdeje a počet provedených 

kroků. Patrná byla nižší 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 nižší 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, že účast dětí v pohybových činnostech vyšších intenzit může být 



omezena nižší úrovní hrubé motoriky spojené se systémem oko-tělo a oko-ruka se současným 

negativním příspěvkem nižší koncentrace pozornosti dítěte.  
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