
                       

                        Oponentský posudek disertační práce 

 
 

Autor :  Mgr. Jakub Kokštejn 

Název práce : Pohybová aktivit dětí s motorickými obtížemi 

 

     Disertační práce s názvem Pohybová aktivit dětí s motorickými obtížemi 

přispívá k řešení aktuálního tématu pohybových aktivit, které, jak je v teoretické 

části práce uvedeno, nemalou měrou ovlivňují zdravý životní styl. Zaměření na 

část populace s motorickými obtížemi je cenné, protože jde o obtíže zdánlivě 

„málo závažné“ v porovnání s tělesnými handicapy. O to více může být 

opomíjen jejich vliv na psychosociální vývoj dítěte v současnosti i budoucnosti.  

     V tuzemské literatuře není toto téma příliš rozpracované, v pedagogické 

literatuře  existuje pouze jedna zahraniční monografie o dyspraxii.  

      Získané výsledky by měly být podnětem k zamyšlení se nad dalšími kroky, 

které by bylo třeba v této oblasti vykonat. 

      

       Práce je podrobně členěna do osmi kapitol. V teoretické části autor provádí 

deskripci základních pojmů a východisek. Zabývá se vlivem nedostatečné 

pohybové aktivity na zdraví člověka a jeho tělesnou zdatnost. Na základě 

teoretických poznatků jsou zřetelně formulovány 3 hypotézy. K jejich ověření 

jsou vytyčeny úkoly plněné v průběhu výzkumu. Srovnávané skupin tvoří 

dostatečný počet dětí, jejich výběr odpovídá cíli výzkumu. Použitá baterie 

MABC-2 představuje v současné době komplexní diagnostický nástroj 

používaný v zahraničí. Přestože existují určitá omezení, o kterých se autor 

zmiňuje, není k dispozici nástroj lepší.  

     Kromě hodnocení motoriky byla provedena základní antropometrická měření 

a hodnocení pohybové aktivity. Údaje o pohybu a s ním souvisejících 

proměnných byly doplněny hodnocením pozornosti na základě 2 testů, tj. Test 

pozornosti d2 a Číselný čtverec. Získané údaje byly zpracovány odpovídající 

statistickými metodami. Výsledky jsou prezentovány v tabulkách a grafech a 

následně interpretovány.  

 

      Mgr.J.Kokštejnovi se podařilo získat výzkumem řadu údajů, s nimiž by měli 

být seznámeni nejen profesionálové, ale též laická veřejnost. Již první výsledky 

ukazují vyšší hmotnost dětí s motorickým deficitem v porovnání se skupinou 

bez deficitu, přičemž u dívek je tento rozdíl větší. 

      Významné je konstatování o heterogenitě sledované skupiny dětí 

s motorickým deficitem. Předpokládali bychom, že deficitní úroveň hrubé 

motoriky se odrazí  též v jemné motorice a rovnováze. Měření tuto skutečnost 

nepotvrdila.  

      Tabulky a grafy poměrně přesvědčivě dokumentují větší či menší rozdíly 

mezi oběma skupinami. Vzhledem k velikosti sledovaných skupin bych 

považovala za zajímavé (a též realizovatelné) užitečné provést podrobnější 

rozbor získaných  dat na základě rozhovorů. Např. Jakou aktivita provádějí 

chlapci bez MD v pátek, z čeho vyplývá výrazný nárůst „krok“ chlapců bez 

MD.  Spíše na úrovni spekulací je potom domněnka, že rozdíl může být 

způsoben závodní činností několika dětí bez motorického postižení. V počtu 



kroků o víkendu u dívek s MD ukazuje směrodatná odchylka vyšší rozdíly ve 

skupině. 

      Je pozitivní zjištění, že rozdíly v PA  nejsou výrazně vysoké, alarmující. Je 

otázkou, zda by bylo možné vnímat je pouze jako projev širší normy.  

      Úroveň koncentrace pozornosti nevykazuje výrazné rozdíly mezi oběma 

skupinami. U Číselného čtverce je to v průměru 1 vteřina. Autor použil 

statistické postupy k potvrzení hypotézy číslo 3. Je otázkou, zda realitě 

neodpovídá spíše skutečnost vyplývající z jiných údajů. Skupina dětí s MP tráví 

více času studiem a čtením, tedy aktivitami, které podporují koncentraci 

pozornosti. 

 

      Statistické údaje by bylo možné doplnit hlubším zamyšlením nad některými 

výsledky, např. tabulka pohybové aktivity na s.64. Z nich by mohly být 

vyvozeny závěry směřující do praxe. 

 

Závěr: 

Předložená práce splňuje nároky disertace podle Řádu DS. Doporučuji práci 

k obhajobě. 
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