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Obecné hodnocení práce: 
 
 Předložená práce se zabývá řešením vztahu nižší motorické kompetence dětí s mírou jejich 
účastí v pohybových aktivitách, poodhaluje „pohybové“ možnosti a limity takto predisponovaných 
jedinců uplatnitelné ve školské praxi a obohacuje základnu poznatků v kinantropologické oblasti. 
 Design a obsah jednotlivých částí práce je logicky, srozumitelně a přehledně koncipován a 
prezentován. Uplatňované metodologické a statistické nástroje jsou promyšleně a uvážlivě zvoleny 
a aplikovány se snahou o komplexní zachycení zkoumané problematiky. Použité přístroje a testy 
jsou objektivně charakterizovány s důrazem na jejich validitu a reliabilitu. Doprovodný zevrubný 
popis umožňuje opakování výzkumu při zajištění zachování srovnatelných podmínek. Výsledky jsou 
pečlivě zpracovány, popsány a interpretovány. Závěry, jež jsou střízlivě avšak odborně správně 
formulovány, nabízejí možnosti dalších navazujících výzkumů. 
 Jazyková stránka práce odráží v českých zemích nejednotně až kontraproduktivně používanou 
odbornou terminologii, která je v originální jazykové verzi jednoznačná a srozumitelná. Místy 
působí „sešroubovaně“ (viz specifické připomínky); avšak výrazněji nenarušuje plynulost a logickou 
návaznost textu. 
 Vzhledem k slibnému publikačnímu potenciálu práce, a doufám i následujícím publikačním 
aktivitám autora, připojuji konkrétní, specifické odborné i lingvistické připomínky a návrhy, které si 
kladou za cíl přispět ke zkvalitnění další publikační práce ve vědním oboru Kinantropologie. 
 
Vybrané specifické připomínky: 
 
 V celém rozsahu práce navrhuji: 

- dodržovat větší terminologickou jednotnost, používat méně synonym téhož výrazu 
(objem=kvantita; monitoring=monitorování=měření=akcelerometrie; intenzivní=vysoce 
intenzivní=vyšší intenzita), ač by se mohlo na první pohled zdát, že text ztratí na „čtivosti“. 

- sjednotit používání desetinné čárky – ve výsledkové části používáte „desetinnou tečku“, 
v metodice zase desetinnou čárku i „desetinnou tečku“. 

- pokud existuje a je to možné, používat české ekvivalentní výrazy k výrazům zahraničním 
(Participace dítěte – Účast dítěte (str. 25); z budoucí participace – budoucí účasti (str. 33); 
centrální kognitivní aktivitu – centrální myšlenkovou aktivitu (str. 34); identifikace deficitu – 
nalezení nedostatku (str. 37). 

- důsledně rozlišovat mezi vyjádřením „procentní“ a „procent“ pomocí číslovky a znaku % ve 
správném větném kontextu. Spojení 4-6% znamená „čtyř až šestiprocentní“, zatímco 4-6 % „čtyři 
až šest procent“ (str. 12.). …nejméně 60% celkové populace správně …nejméně 60 % celkové 
populace (str. 15); …u 50% dětí, správně …u 50 % dětí, (str. 34); …zjistili 40 % podíl dětí správně 
… zjistili 40% podíl dětí (str. 84). 

 
1 Úvod a bibliografická identifikace práce 
 Přestože je část 1 Úvod také subjektivním zdůvodněním vybraného tématu, vyvaroval bych se 
používání neodborných termínů: „Špatný životní styl“ (str. 12). Nepoužívat obecné, nekonkrétní 
vyjádření v anotaci „Děti s DM vykazovaly v řadě ukazatelů nižší PA ve srovnání…“ (Bibliografické 
identifikace část Výsledky a diskuse), ale nahradit je konkrétními formulacemi typu „U dětí s DM 



byl zaznamenán nižší energetický výdej, kratší doba vysoce intenzitní PA ve srovnání s dětmi bez 
DM.“ 
 
2 Teoretická část práce 
 V teoretické části práce autor fundovaně, srozumitelně a logicky uspořádaně objasňuje řešenou 
problematiku, která ústí do formulování vědecké otázky, cílů a hypotéz práce. Z drobných 
připomínek směřujících ke zkvalitnění dalších publikačních prací vybírám: 
 „Objem denní PA současných dětí se snižuje s jejich věkem. Pate et al. (2002) ukázali týdenním 
monitoringem PA školních dětí pomocí akcelerometrů, že vybraná doporučení PA splňovalo v 1. až 
3. ročníku 100 % dětí, ve 4. – 6. ročníku kolem 90 % dětí, v 7. – 9. ročníku již pouze 58 % dětí“ (str. 
22). Pro doložení tvrzení, že objem denní PA současných dětí se snižuje s jejich věkem, bych 
doporučil použít vhodnější literární příklad. Pate et al. (2002) realizovali monitorování na podzim 
roku 1996 a jaře roku 1997 průřezově, nikoliv longitudinálně u dětí z 1. až 9. ročníku. Výsledky 
vypovídají o rozdílech v PA různě starých dětí před 15 lety. 
 „Csémy et al. (2005) uvádějí výsledky týdenního monitoringu PA přibližně pěti tisíc českých dětí 
staršího školního věku. Výzkum byl součástí mezinárodní srovnávací studie Světové zdravotnické 
organizace „The Health Behaviour in school – aged children“ (HBSC)“ (str. 22). V rámci této studie 
se nejednalo o týdenní monitoring PA, nýbrž se vyhodnocovaly odpovědi 11-15letých dětí na dvě 
otázky týkající se provádění „fyzické aktivitě“ alespoň 1 hodinu denně. Apeluji na větší obezřetnost 
při uvádění následujících zjištění, které z této studie vyplývají (str. 22-23). 
 
3 Vědecká otázka, cíle, hypotézy, úkoly 
 Vyzdvihuji snahu a odbornou úroveň autora při sestavování a formulování vědecké otázky a 
hypotéz. Dle formulací hypotéz, autor nepředpokládal intersexuální rozdíly ve zjištěních. V případě 
že by se vyskytly intersexuální rozdíly ve výsledcích, které by byly signifikantní, jak by se autor 
vypořádal s verifikací hypotéz? Nebo neexistovala teoretická možnost intersexuálních rozdílů, 
podložená zjištěními z obdobně zaměřených zahraničních odborných prací? 
 
4 Metodika práce 
 Pro další měření pohybové aktivity a inaktivity pomocí akcelerometru Actigraph doporučuji 
nastavovat kratší periodu zaznamenávání a sumování zrychlení těžiště těla než 1 minuta (str. 45). 
Některé druhy vysoce intenzivní pohybové aktivity mohou trvat kratší dobu a ve výsledném 
záznamu z Actigraphu GT1M se nemusí plně projevit. Z hlediska věrného zachycení průběhu 
pohybové aktivity a její následné analýzy se jako optimální ukazuje 15 sekundový interval 
záznamu. 
 
5 Výsledky práce 
 Vyvarovat se chybného používání p=0.000 (viz Tabulka 5 (str. 54)), neboť z matematického 
hlediska se jedná o jev nemožný. Označení např. p<0.001 je vhodnější – matematicky pravdivé a 
jednoznačně poukazující na velmi vysokou hladinu statistické významnosti. V legendě tabulky 15 je 
navíc zbytečně rozlišováno mezi dvěma úrovněmi koeficientu d (†d=0.50-0.80 a ††d>0.80), když 
velikosti d koeficientu ve všech srovnávaných proměnných v tabulce 15 jsou vyšší než d=0.80. 
Obdobně u tabulky 7 (str. 55). 
 V Tabulce 19 (str. 70) je označení SS u všech řádků nadbytečné. Doporučuji v názvu tabulky 
doplnit, že se jedná o standardní skóre a celý sloupec SS následně vynechat. Jednotky proměnné 
Průměrný denní EV přenést ze třetího řádku do prvního a celý třetí řádek také vynechat. Hodnoty 
statistické významnosti u korelačních koeficientů 0.35 a 0.39 vyznačit jinak, např. 0.35* a 0.39** 
s následným vysvětlením v legendě: *p=0.025, **p=0.01. Obdobně u tabulky 20 (str. 71). 
 



7 Závěr práce 
 V závěrech preferovat konkrétnější jednoznačné formulace namísto komplikovaných 
„šroubovitě“ formulovaných tvrzení: „Ačkoliv 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 nižší PA dětí, u kterých byl identifikován DM.“ (str. 92). 
 Nelze však souhlasit s konstatováním obsaženým v druhé části předposledního odstavce na str. 
93, které řadí mezi pohybové činnosti vysoké (6-9 MET) až velmi vysoké intenzity (nad 9 MET) jízdu 
na kole a bruslení. 
 
8 Literatura 
Autor využívá především aktuální, relevantní, obsahově související cizojazyčnou a česky psanou 
literaturu, která svým rozsahem splňuje nároky kladené na tyto typy prací. Přestože je Česká 
publikační norma v uvádění citaci relativně benevolentní, doporučuji zachovávat jednotnou formu 
jednotlivých typu literárních zdrojů v celém rozsahu Literatury. Vybrané konkrétní připomínky: 

- V celém rozsahu Literatury doporučuji sjednotit používání krátké či dlouhé pomlčky v oddělování 
počáteční a koncové strany citovaných periodik. (str. 94 – BARNETT; str. 94-95 BASTERFIELD; str. 
97 – CORBIN; str. 97 – DE MOOR; str. 97 – DUGAN; str. 98 – FISHER; str. 99 – HANDS; str. 99 – 
JONGMANS; str. 100 – KADESJÖ; str. 101 – NELSON apod.). 

- V celém rozsahu Literatury doporučuji sjednotit používání českých zkratek u ročníku (roč.), čísla 
(č.) a stran (s.) periodik psaných v českém jazyce a vol., no., a p. u cizojazyčných prací. 

- V celém rozsahu Literatury doporučuji sjednotit typ čárky za posledním slovem názvu časopisu. 
Někde je použitá kurzíva (např. na str. 101 v citacích MITÁŠ, NYKODÝM, FRÖMEL nebo MOTA, 
GOMES, ALMEIDA et al. je použita kurzíva „ , “ a u citací MACNAB, MILLER, POLATAJKO nebo 
O'BEIRNE, LARKIN, CABLE je využita čárka v „nekurzívovaném“ fontu „ , “. 

- str. 94 Compendium of physical activities od AINSWORTH et al. (2000) bylo publikováno jako 
suplement k 32 proto (→) vol. 32, no. 9(Suppl). 

- str. 94 u citace American Psychiatric Association (APA) doporučuji 4th edition zkracovat na 4th 
ed. obdobně jak se zkracuje editor – ed. 

- str. 94 Počáteční písmena cizojazyčného časopisu uvádějte kapitálkou: Social Science and 
Medicine. 

- str. 96 Pro citování základních definic, např. definice pohybové aktivity, doporučuji důsledně 
najít a využívat dostupných originálních prací Carpensen, Powell, & Christenson (1985) namísto 
přejímání z následných publikací v jiném než originálním jazyce (MUŽÍK, SÜSS 2009). 

- str. 97 v citaci CORBIN, CB., PANGRAZI, RP. nahraďte CB za C. B. a RP za R. P. a Roč za vol., a opět 
doporučuji využívat originálních zdrojů, obzvlášť když jsou dostupné. 

- str. 97 v citaci DOBRÝ, ČECHOVSKÁ, KRAČMAR et al. doplňte označení editorů (eds.) u MUŽÍK, 
SÜSS. 

- str. 97 v citaci DOSTÁLOVÁ, RIEGROVÁ, POIDALOVÁ opravit jména RIEGEROVÁ a PŘÍDALOVÁ. 
- str. 98 v citaci HANDS, HAY, CAIRNEY et al. opravte název časopisu Journal of Adolescence 

Health na Journal of Adolescent Health. 
- str. 98 v citaci HANDS, LARKIN doporučuji nahradit zkratku ed. za zkratku eds. Místo vydání 

„Albany“ je správně? 
- str. 99 u citace HOŠEK doplnit označení eds. za editory Hošek a Tilinger. 
- str. 99 v citaci JIRÁSEK upřesněte nakladatelství. 
- str. 100 v citaci LAITAKARI, VUORI, OJA doplnit čárky mezi příjmením a kapitálkou prvního 

písmena jména autora. 
- str. 101 u citace na dokument MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ není název dokumentu 

uveden kurzívou. 



- str. 102 v disertační práci a pracích následujících se doporučuji vyvarovat odkazů na 
nepublikované práce – POSNER, M.I. Issues in psychology: Domain specificity of skills and 
knowledge. Unpublished manuskript, 2002. 

- str. 106 u citací na dva ze čtyř dokumentů Mezinárodní zdravotnické organizace WHO nejsou 
názvy dokumentů uvedeny kurzívou. 

 
Otázky k obhajobě: 
 
1) Lze z výsledků Vaší práce vyvodit praktická doporučení, návody, typizované skupiny cviků a 

cvičení určené dětem staršího školního věku s deficitem motoriky pro zvýšení jejich možností 
častější účasti v pohybové aktivitě vyšších intenzit? 

 
2) Přestože je vývojová porucha pohybové koordinace do značné míry geneticky predisponovaná a 

tím pádem obtížněji napravována, existují testovací nástroje, které by ji spolehlivě odhalily již 
v předškolním věku a dokázaly by rozlišit její specifikaci? Například, zda se bude ve školním věku 
výrazněji projevovat v hrubé či jemné motorice? 

 
3) Jsou prokázány pozitivní vlivy u některých forem či typů pohybových aktivit na zmírnění 

poruchy pohybové koordinace či dokonce zlepšení školní úspěšnosti v kterékoliv oblasti 
(kognitivní, emotivní, sociální)? 

 
4) Dle formulací hypotéz, autor nepředpokládal intersexuální rozdíly ve výsledcích. V případě že by 

se vyskytly signifikantní intersexuální rozdíly ve výsledcích, jak by se autor vypořádal s verifikací 
hypotéz? Nebo neexistovala teoretická možnost intersexuálních rozdílů, podložená zjištěními 
z obdobně zaměřených zahraničních odborných prací? 

 
Celkové hodnocení práce: 
 
 Práce splňuje nároky disertace podle Řádu DS. Práci doporučuji k obhajobě a po její úspěšné 
složení navrhuji udělit akademický titul doktor. 
 
 
 
 
V Olomouci dne 12. 12. 2012 

_________________________ 
Doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. 


