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Analýza vztahu motorické docility, emocionální stability a reaktibility. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ve své disertační práci si doktorandka zvolila relativně obtížné téma týkající se 

podrobného rozboru velice komplexní resp. multidimenzionální vlastnosti, která je známá 

pod pojmem „motorická docilita“, a verifikace statistické vazby mezi tímto konstruktem a 

emociální stabilitou subjektu, chápanou zde v širším slova smyslu. V úvodu práce autorka 

vyslovuje naději získat tak informaci pro praktické aplikace (str. 8): „ ... při výběru talentů, 

v tréninkovém procesu, práci s pohybově nenadanými dětmi a v neposlední řadě při 

koncipování talentových přijímacích zkoušek pro uchazeče o obory spojené s tělesnou 

výchovou. ... “.   

Teoretická část práce se podrobně věnuje problematice motorického učení, motorické 

docility a potažmo strategii diagnostiky resp. měření této vlastnosti. Současně se autorka zde 

zabývá teoretickou koncepcí těch psychologických pojmů, které později vstupují jako 

hypotetické prediktory do statistické analýzy vztahu s motorickou docilitou. 

Z hlediska svého odborného zaměření se v tomto posudku budu věnovat především 

empirické části práce (obsažené ve čtvrté a páté kapitole disertační práce), metodám 

analýzy statistické závislosti mezi proměnnými, které autorka používá pro měření motorické 

docility a dalšími proměnnými - prediktory, tedy tou empirickou částí, která vychází 

z hlavních i doplňkových výzkumných hypotéz práce. 

Pro měření stupně motorické docility využívá autorka tři škály. 

- Expertní rating stupně motorické docility (viz příloha 2) 

- Sumární skór časové změny („progresu“) vybraných sportovních dovedností 

- Skór české modifikace známého Iowa-Brace testu. 

Z hlediska konstruktové validity měření motorické docility (schopnosti motorického 

učení) samozřejmě považuji první dvě uvedené škály za validnější, neboť vyjadřují reálnou 

změnu specifických „sportovních“ dovedností (atletika, basketbal, plavání) v průběhu času, 

tedy změnu, která je motorickou docilitou výrazně determinovaná.   

Autorka si zde dobře uvědomuje komplexnost pojmu motorické docility, a tudíž velmi 

rozumně pro její měření používá „celkový skór“ jako nevážený součet z-skórů časových 

změn ratingů či přímo měřitelných výkonů dílčích testových úkolů. Tím se samozřejmě 

zvyšuje relibilita i validita použité stupnice a potažmo se také zvyšuje šance na získání 

signifikantních statistických nálezů ve prospěch pracovních hypotéz. 

Data jsou získána na základě součtu ratingu tří nezávislých hodnotitelů. Jejich shoda 

(inter-rater reliabilita) je vyjádřena vhodnou mírou, kterou představuje vnitrotřídní koeficient 



korelace a potažmo reliabilita součtového skóru je indikovaná Cronbachovým alfa-

koeficientem. 

Třetí proměnná, kterou autorka používá pro vyjádření motorické docility je česká 

modifikace Iowa-Brace testu. Zřejmě je zde je možno dlouze diskutovat, jak a zda vůbec tato 

škála validně postihuje velice komplikovaný konstrukt - motorickou docilitu. Autorka si 

samozřejmě tento problém plně uvědomuje, jak je patrné ze souhrnu a závěrečných 

doporučení předkládané práce. (Je na místě již zde připomenout statistický nález týkající se 

hypotézy č. 5 – prakticky nulová korelace mezi Iowa-Brace škálou a oběma zbývajícími 

škálami motorické docility). 

V úvodu kapitoly „Výzkumné metody“ autorka přehledně prezentuje jednotlivé 

analyzované proměnné a třídí je do příslušných podskupin (docilita, stabilita, typ motivace). 

Pozn.: Předpokládám, že variabilita reakčních dob (str.27) je vyjádřena variačním 

koeficientem (v textu: „koeficient variace“). Již v popisu výběrového souboru by měl být 

uveden fakt, že ratingová data o docilitě jsou k dispozici pouze u části souboru, což je 

samozřejmě na škodu řešení celé problematiky, neboť síla statistických testů je v tomto 

případě zbytečně slabá.  

Popis základních statistických charakteristik distribuce proměnných je úplný, 

v některých aspektech snad až příliš podrobný (zbytečné vysvětlování signifikance testu 

normality rozdělení). 

Použité statistické techniky jsou adekvátní cíli empirické části – ověření 

prezentovaných hypotéz. Vzhledem k distribuci proměnných a rozsahu statistického souboru 

volí autorka rozumně konzervativní strategii – neparametrické metody. 

V případě první hypotézy je test statistické závislosti adekvátně založen na 

Spearmanově korelačním koeficientu. Jestliže autorka zde pro ilustraci, resp. „pro 

podrobnější pohled“, navíc připojuje též průměrná pořadí „progresu v učení“ v intervalových 

kategoriích („nízká“, „střední“ a „vysoká“ reakční variabilita), je škoda, že výsledek 

neverbalizuje, neboť zde je patrné, že na signifikantním nálezu se podílí především osoby 

z kategorie „vysoká variabilita“ resp. mezi zbývajícími dvěma kategoriemi není signifikantní 

rozdíl. 

Spearmanův korelační koeficient je adekvátní statistikou i pro ověření druhé 

výzkumné hypotézy s jedinou připomínkou: (str 39): na základě výsledku statistického testu 

nahradit metodologicky nevhodnou formulaci „asociace není“ formulací „asociace se 

nepotvrdila“. 

Zajímavý by-produkt představuje analýza asociace mezi temperamentovým typem a 

časovou variabilitou reakční doby subjektů, která je zde kategorizovaná na základě tertilů 

distribuce. Adjustované reziduály v příslušné prezentované kontingenční tabulce poskytují 

adekvátní informaci o struktuře této statistické závislosti. 



Rovněž statistické techniky pro ověřování hypotéz, které autorka označuje jako 

„vedlejší“, jsou pro příslušné datové situace vhodné. Všechny statistické nálezy jsou pak 

systematicky prezentované v závěrečné kapitole.  

Pokud se jedná o celkové zhodnocení, nenašel jsem žádné závažné nedostatky ani 

v teoretické, ani v empirické části předložené disertační práce. Některé drobné nedostatky 

(spíše formálního rázu) jsem již komentoval v rámci předcházejícího textu. 

Považuji však za nutné zde zmínit jednu kritickou poznámku týkající se formy 

prezentovaných tabulek. 

- V názvu tabulky není vhodné používat heslovité označení z výstupu programu, 

zde je třeba obsah tabulky přirozeně verbalizovat.   

- Nepěkně působí směsice anglických a českých názvů a zlomené čáry v grafickém 

rastru tabulky 

Závěr: 

Předložená disertační práce Mgr. Radky Peřinové splňuje požadavky a nároky Řádu 

DS, a tudíž doporučuji práci k obhajobě. 

 

V Praze dne 10.1.2014 

Petr Boschek 

 


