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„Analýza vztahu motorické docility, emocionální stability a reaktibility“. 

 

 

 Práce se odlišuje od většiny obdobných disertací svým důsledně experimentálním 

přístupem, pregnantní operacionalizací proměnných a úsporným způsobem vyjadřování. Za 

pochvalnou zmínku stojí i statistická pečlivost, až úzkostlivost v přijímání závěrů o 

významnosti zjištěných vztahů.  

 Zaměření na zkoumání motorické docility považuji za velmi aktuální. Dosud byla 

pohybová učenlivost opomíjena, nebo se zkoumala ve vztahu k výběru sportovních talentů 

na vzorcích mládeže, výrazně se odlišující v kladném směru od průměrných populačních 

hodnot. Zdá se, že v souvislosti se stále se snižující pohybovou aktivitou mládeže brzy 

nastane čas, kdy bude motorická docilita aktuální, jako preventivní činitel zvýšené 

úrazovosti nešikovných dětí (apraxie) a budou o ni jevit zájem zdravotní pojišťovny.   

 Práce dokazuje nejasnosti v chápání motorické docility a v hodnocení validity jejích 

jednotlivých kriterií. Viz nízká korelace mezi výsledky systematického posuzování a 

testování pomocí IOWA Brace testu (H5). Očekával bych v diskusi obšírnější vyjádření, zda 

autorka považuje motorickou docilitu spíše za trenovatelnost, nebo učenlivost pohybům, zda 

je v tom rozdíl a jakým kriteriím motorické docility dát přednost. IOWA Brace test by si 

zasloužil lepší posouzení obsahové validity. Bez ohledu na to, co se o něm traduje 

v literatuře, se zdá, že jeho položky testují spíše statokinetiku a funkce rovnovážné 

s preferencí oporné funkce dolních končetin. Na základě výsledků se autorka mohla 

odhodlat k větší kritice tohoto testu, jako ukazatele motorické docility, v běžné populaci 

zvláště.  

 Teoreticky uvažuje autorka o všech svých experimentálních proměnných jako o 

strukturálních, osobnostně podmíněných, konstantních v čase. Některé z nich (neurotičnost, 

reaktibilita) jsou i dost situačně podmíněné aktuálních psychickým stavem a je možné je 

chápat jako procesuální. Odtud možná pochází některé nepředpokládané výsledky o 

hypotetických vztazích těchto proměnných s motorickou docilitou. Jinak jsou hypotézy  



 

autorky plausibilní. Dá se předpokládat negativní vliv neurotizace na průběh motorického 

učení a zvláště se to může projevit v procesuálním experimentálním módu. Při 

jednorázových měřeních nebudou tyto vztahy tak významné.  

 Závěr: Práce splňuje nároky, kladené ne disertaci. Přináší nové vědecké poznatky a 

dokazuje, že autorka zvládla základy vědecké práce. Souhlasím, aby po úspěšné obhajobě 

získala vědecký titul v kinantropologii.  
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