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Abstrakt: Cílem práce bylo zhodnotit úroveň motorických dovedností u dětí s obezitou 

pomocí diagnostického testu Movement Assessment Battery for Children 2. Dále jsme 

chtěli zjistit, zda existuje souvstažnost mezi motorickými dovednostmi a pozorností u 

obézních dětí. Pozornost jsme hodnotili pomocí testu pozornosti d2. Testovali 

jsme 32 dětí (13 dívek a 19 chlapců) průměrného věku 13,3 let. Zjistili jsme, že relativní 

četnost motorických obtíží u obézních dětí se signifikantně liší od relativní četnosti 

motorických obtíží u běžné populace. U obézních chlapců jsme prokázali statisticky 

významný rozdíl mezi jednotlivými motorickými dovednostmi hodnocenými pomocí 

MABC-2 testu. Dále jsme potvrdili existenci statisticky významné lineární korelace 

mezi úrovní motorických dovedností u obézních chlapců a percentilem Body Mass 

Indexu. U obézních dívek tato korelace prokázána nebyla. Signifikantní lineární 

korelaci jsme neprokázali ani mezi úrovní motorických dovedností a úrovní pozornosti.  
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Abstract: The aim of the study was to evaluate the level of motor skills in children with 

obesity using a diagnostic test Movement Assessment Battery for Children, second 

edition. We also wanted to determine whether there is a linear correlation between 

motor skills and attention in obese children. Attention was assessed using the d2 test of 

attention. We tested 32 children (13 girls and 19 boys), mean age 13.3 years. We found 

that the relative frequency of motor skill deficits in obese children were significantly 

different from the relative frequency of motor skill deficits in the general population. 

We found statistically significant difference between each motor skills in boys group 

assessed by MABC-2 test. Furthermore, we confirmed the existence of a statistically 

significant linear correlation between the level of motor skills in obese boys and 

percentile of Body Mass Index. In obese girls, this correlation was not demonstrated. 

We have not shown any significant linear correlation between levels of motor skills and 

attention. 
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                      s hyperaktivitou)  
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DCD               Developmental Coordination Disorder (vývojová porucha koordinace)  

DEXA            Dual Energy X-ray Absoptiometry 
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ICF                 International Classification of Functioning, Disability and Health  

                       (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví)  

KBT               Kognitivně – behaviorální terapie  

KDDL            Klinika dětského a dorostového lékařství 

kg                   kilogram 

MABC           Movement Assessment Battery for Children  

MABC-2        Movement Assessment Battery for Children, druhé vydání  

MD                 Manual Dexterity (manuální zručnost)  

MD1               Manual Dexterity (manuální zručnost), test první  
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1 ÚVOD 

V posledních letech stoupá zájem o vývojovou dyspraxii. U dětí s touto 

poruchou jsou časté problémy s motorickou koordinací, které se negativně promítají do 

aktivit běžného denního života a do sportovních aktivit. Zhoršený prožitek z pohybové 

činnosti může způsobit snížení úrovně účasti na pohybových aktivitách a s tím 

související rostoucí tělesnou hmotnost. Zajímalo nás, zda je možné najít souvislost mezi 

úrovní motorických dovedností a nadměrnou tělesnou hmotností u dětí.  

V teoretické části jsou popsány obě klinické jednotky: obezita u dětí a vývojová 

dyspraxie. Dále se pak zabýváme popisem studií, které byly na podobné téma 

publikovány. Cílem praktické části je zjistit, zda jsou u dětí s obezitou přítomny častěji 

motorické obtíže než u běžné populace. Motorické dovednosti hodnotíme pomocí 

Movement Assessment Battery for Children – 2. Dále se chceme zabývat korelací mezi 

motorickými dovednostmi a percentilem BMI. Součástí práce je i hodnocení pozornosti 

pomocí Testu pozornosti d2. Chceme zjistit, zda je možno prokázat vztah mezi úrovní 

motorických dovedností a úrovní pozornosti.     
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2 PŘEHLED POZNATKŮ 

2.1 Dětská obezita 

2.1.1 Úvod do problematiky obezity v dětské populaci: 

Pojem obezita označuje nadměrné nakupení tukové tkáně ve vztahu k ostatním 

tkáním v organismu (Pařízková, Lisá, et al.; 2007, s. 14). U mužů ve více jak 25% a u 

žen ve více jak 30%.  

Během 20. století a začátku 21. se obezita zařadila mezi nejčastější metabolické 

poruchy. Nejedná se o problém, který by se týkal pouze dospělé populace. Přibývá dětí, 

které se s obezitou potýkají. Podle WHO je na světě dospělých lidí s nadváhou více jak 

1,1 miliarda a z toho je přibližně 320 milionů lidí obézních. Dětí s nadváhou a obezitou 

je pak více jak 118 miliónů (Pastucha a kol., 2011, s. 11-12). V roce 2010 bylo více jak 

40% dětí v Severní Americe ohroženo vznikem nadváhy či obezity (Han, Lawlor, 

Kimm; 2010, s. 1737). V České republice je kolem 50 % obyvatel, kteří mají nadváhu 

a 20% lidí obézních. V dětské populaci je asi 5-10% obézních dětí. Za poslední 

čtvrtstoletí došlo ke ztrojnásobení počtu dětí s obezitou (Marinov, Pastucha; 2012; 

s. 13).  

2.1.2 Typy obezity 

U dospělých pacientů se rozlišují dva typy distribuce tukové tkáně: obezita 

androidní s větším nakupením tukové tkáně v oblasti horní části těla, a obezita gynoidní 

s větším nakupením tukové tkáně v oblasti dolní části těla (Pařízková, Lisá et al., 2007, 

s. 107). 

U dětských pacientů se toto rozdělení nepoužívá, vzhledem k tomu, že jejich 

tělesná struktura se mění podle věku a v období prepubertálním a pubertálním i 

v závislosti na pohlaví. (Pařízková, Lisá et al., 2007, s. 107) 

Podle příčin obezitu rozdělujeme na primární a sekundární. (Pařízková, Lisá et 

al., 2007, s. 107) 

2.1.3 Příčiny dětské obezity 

V průběhu růstu u dětí hmotnost plynule vzrůstá z důvodů rozvoje kostry, 

svalstva a tukové tkáně. U donošeného novorozence tvoří tuková tkáň asi 13% jeho 

váhy a postupně roste. Během pátého až šestého měsíce tvoří již 25% hmotnosti. 

V tomto období je minimální pohybová aktivita. Na tvoření tuku se podílí především 
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výživa a zdravotní stav kojence. Postupně přibývá pohybové aktivity a dochází ke 

snížení tukových rezerv na úkor aktivní svalové hmoty (Pastucha a kol., 2011, s. 11) 

Obezita u dětské populace je z 95% primární či tzv. esenciální obezita. Je 

zapříčiněná zvýšeným energetickým příjmem a nízkým energetickým výdejem, tedy 

tzv. pozitivní energetickou bilancí, která trvá delší dobu. Etiopatogeneze obezity je 

multifaktoriální a obecně se dají specifikovat dvě základní příčiny: genetické 

predispozice a zevní prostředí (především pohybová aktivita a výživa). U více jak 70% 

pacientů s obezitou jsou genetické faktory, způsobující vznik tohoto onemocnění 

polygenního charakteru. Je nutné podotknout, že k jejich uplatnění dojde pouze tehdy, 

jsou-li k tomu vhodně podmínky zevního prostředí (Pařízková, Lisá, et al.; 2007; s. 19-

23; Han, Lawlor, Kimm, 2010, s. 1737-1739; Pastucha, 2011, s. 12-13).  

V posledních letech se výzkumy zaměřují na prenatální faktory, které by mohly 

ovlivnit možnou pravděpodobnost vzniku obezity. Nejčastěji zkoumanými faktory jsou 

metabolismus glukózy matky, charakter výživy matky, porodní hmotnost a kouření 

matky. Předpokladem je, že tempo růstu tukové tkáně je naprogramováno už 

v prenatálním období. Novorozenci matek s těhotenským diabetem jsou mnohem častěji 

ohroženi vznikem metabolického syndromu. Riziko představuje také nízká či vysoká 

porodní hmotnost. Tyto děti jsou ohroženy intraabdominální akumulací tukové tkáně 

(Hainerová, 2009, s. 32-33; Han, Lawlor, Kimm, 2010, s. 1737-1739).    

S obezitou způsobenou monogenní genetickou poruchou se setkáváme v rámci 

některých syndromů jako např. Prader-Williho syndrom či Cohenova syndromu či jako 

důsledek hormonální nerovnováhy organismu (např. hypothyreoza) (Pastucha, 2011, 

s. 13; Pařízková, Lisá et al., 2007, s. 109). 

Obezita se také může u dětí rozvinout po podání některých léčiv. Nejčastěji to 

bývá po podávání kortikosteroidů. Tato obezita je popisovaná jako tzv. trunkální a je 

charakterizovaná jako nakupení tukové tkáně v oblasti trupu, krku (býčí šíje), obličeje 

(měsíčkovitý obličej). Končetiny naopak bývají štíhlé. Dále se můžeme setkat 

s obezitou při léčbě antiepileptiky, sedativy či antihistaminiky. (Pařízková, Lisá; 2007, 

s. 109 - 110). 
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2.1.4 Stanovení obezity:  

 Antropometrické ukazatele: 

Nejčastěji se k hodnocení obezity používá stanovení antropometrických 

ukazatelů. Toto vyšetření je neinvazivní a časové nenáročné. Umožňuje jak posouzení 

stupně obezity, tak i účinnost redukčního programu. Nejčastěji se využívá index tělesné 

hmotnosti a měření šířkových a obvodových rozměrů (břicha, paže, boků). (Pařízková, 

Lisá et al., 2007, s. 67-68; Hainerová, 2009, s. 15-30) 

 

 Body Mass Index 

Mezi metody klasické antropometrie patří především zjištění výšky a hmotnosti. 

Z těchto dvou parametrů lze pak vypočítat index tělesné hmotnosti BMI. U dětí se BMI 

křivka mění v průběhu růstu, tělesného vývoje a pohlavního zrání. Během hodnocení 

BMI je nutné si uvědomit, že ne vždy koreluje jeho hodnota s množstvím tukové tkáně. 

U dětí bylo BMI jako standardní ukazatel míry obezity uznáno v roce 1994. Pro 

hodnocení nadváhy a obezity v české dětské populaci byl v roce 1998 zkonstruován 

percentilový graf BMI, který je založený na výsledcích celonárodního měření. Tento 

graf umožňuje porovnání dítěte s ostatní populací či dlouhodobé monitorování změn 

indexu tělesné hmotnosti u těch dětí, které jsou pod 3. percentilem a nad 97. 

percentilem. Nadměrná hmotnost je definovaná BMI nad 90. percentilem (viz. Tabulka 

1) (Pařízková, Lisá et al., 2007, s. 68-70; Hainerová, 2009, s. 15-30). 

 

Percentilové pásmo Hodnocení dítěte podle BMI 

Nad 99. percentil Střední, těžká až monstrózní obezita 

97. – 99. percentil Lehká obezita 

90. – 97. percentil Nadváha 

85. – 90. percentil Robustní až nadváha 

75. – 85. percentil Robustní 

25. – 75. percentil Proporční 

10. – 25. percentil Štíhlé 

3. – 10. percentil Hubené 

Pod 3. percentilem S nízkou hmotnosti 

Tabulka 1 Hodnocení dítěte podle zařazení jeho BMI do percentilových pásem (Marinov, Pastucha a 

kol., 2012, s. 101) 
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 Měření kožních řas: 

Měření tloušťky kožních řas se provádí na předem definovaných místech 

povrchu těla (nejčastěji 10 míst) a informuje o množství tuku v různých částech těla. 

K tomuto účelu slouží speciální měřidlo tzv. kaliper (Pařízková, Lisá et al., 2007, s. 72-

74).  

 

 Stanovení složení těla: 

Stanovením složení těla, tj. vzájemný poměr hmotnosti kostí, svalové tkáně a 

tukové tkáně, je možné určit přesněji stupeň nadváhy či obezity. V populaci se vyskytují 

jedinci, kteří i při vyšším BMI mají normální či nižší množství tělesného tuku 

(Pařízková, Lisá et al., 2007, s. 74-78). 

Nejpoužívanějšími metodami v dnešní době je bioimpedanční analýza, DEXA 

(dual energy x-ray absorptiometry), MRI a CT. (Pařízková, Lisá et al., 2007, s. 74-78).   

    

2.1.5 Komplikace obezity: 

 Metabolické poruchy 

Tuková tkáň tvoří největší orgán s endokrinní sekrecí v těle (produkuje např. 

leptin, interleukin 1 a 6). Pokud dojde k jejímu zmnožení, je zvýšená i produkce 

hormonů, které mají za následky metabolické změny. Takto aktivní je nejvíce viscerální 

tuková tkáň. Podílí se na rozvoji inzulinové rezistence, hyperkoagulace a 

hyperkortikalismu. Tyto změny ve vzájemné vazbě přispívají k rozvoji metabolického 

syndromu (absolutní inzulinová rezistence, endoteliální dysfunkce a dyslipidemie) 

(Urbánková, Šamánek, 2009; Marinov, Pastucha, 2012, 39-44).  

Nejčastěji se u pacientů s dětskou obezitou vyskytují komplikace spojené se 

změnami metabolismu. Časté jsou poruchy glukózové tolerance, hyperurikemie a 

poruchy lipidového metabolizmu. Tyto poruchy se často přenáší do dospělosti a jsou 

popisovány jako tzv. metabolický syndrom. Obezita je nejčastější příčinou vzniku 

inzulínové rezistence u dětí (Weiss, 2004; Han, Lawlor, Kimm, 2010, s. 1741-1743; 

Marinov, Pastucha, 2012, s. 39-44). 

Dalším častým onemocněním, které vzniká v důsledku obezity u dětí je 

nealkoholická steatohepatitida. U obézních adolescentů se vyskytuje až u 80 % případů. 

V dospělosti může vyústit v jaterní cirhózu a jaternímu selhání. Výskyt se zvyšuje se 
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stupněm obezity, inzulinové rezistence, s věkem a mužským pohlavím (androgeny). 

(Marinov, Pastucha, 2012, s. 44-45). 

   

 Kardiovaskulární poruchy 

Nejčastěji se u dětí s obezitou vyskytuje hypertenze, která u většiny přechází i 

do dospělého věku a má za následek vznik ischemické choroby srdeční. U androidního 

typu obezity je častější výskyt arytmií, cévní mozkové příhody a snížené kontraktility 

myokardu (Pastucha, 2011, s. 14; Pařízková, Lisá et al., 2007, s. 122). 

U dětských pacientů se zvýšeným množstvím tukové tkáně v oblasti břiších 

orgánu můžeme najít zvýšenou hladinu aldosteronu, který přispívá ke zvýšení krevního 

tlaku (Urbánková, Šamánek; 2009) 

Podle studie MUDr. Urbánkové z roku 2006 vyplynulo, že 53% dětí s hypertenzí 

bylo obézních, jen 30% mělo normální hmotnost a 17% nadváhu (Urbánková, Šamánek; 

2009). 

V důsledku nadměrné hmotnosti je kladena velká zátěž na cévy dolních 

končetin. Již v dětském věku je proto možné najít u některých pacientů s obezitou 

varikózní změny na žilách dolních končetin. V dospělosti je pak častější výskyt 

tromboembolické nemoci (Pastucha, 2011, s. 14; Pařízková, Lisá et al., 2007, s. 110). 

 

 Respirační poruchy 

Nahromaděním tuku u obézních dětí v oblasti horních dýchacích cest bývá 

ztíženo dýchání a může dojít k hypoventilaci. Hromadí se oxid uhličitý, který ve větších 

koncentracích zapříčiňuje spavost během dne. Při delším trvání tohoto stavu dochází 

k přetížení pravého srdce a plic. Tento stav se označuje jako Pickwickův syndrom a 

projevuje se přibližně u 5% obézních pacientů (Pastucha, 2011, s. 15-16). 

Z respiračních onemocnění se nejčastěji u obézních dětí setkáme s tzv. 

syndromem obstrukční spánkové apnoe. Častěji se vyskytuje u dětí nad 12 let a větší 

riziko je u afroamerické a asijské rasy. Z důvodů méně kvalitního spánku může dojít ke 

kognitivnímu deficitu a špatnému soustředění (Pastucha, 2011, s. 15-16). 

U obézních pacientů s nízkou fyzickou aktivitou je často přítomná pozátěžová 

dušnost, v důsledku obezity se často zhoršuje astma. Obezita má také za následek 

změnu mechanických vlastností dýchacích cest (Pastucha, 2011, s. 15-16).    
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 Poruchy pohybového aparátu 

Nejčastěji u obézních dětí nacházíme tzv. vadné držení těla, které je 

charakterizované předsunem hlavy, protrakcí ramen, anteverzí pánve, oslabenou 

ventrální muskulaturou a vnitřní rotací v kyčelních kloubech. Tyto změny jsou často 

doprovázeny skoliózou a svalovými dysbalancemi. Svalové dysbalance v oblasti 

velkých kloubů především na dolních končetinách souvisí se vznikem degenerativních 

změn chrupavky kloubní (Pastucha, Sovová, Filipčíková; 2012; s. 21). 

Nadměrná hmotnost způsobuje přetížení pohybového aparátu, tzn. jak 

kosterního systému, tak i svalů (Pastucha, Sovová, Filipčíková; 2012; s. 21). Pokud je u 

dětí přítomny nadváha či obezita dochází k potencování možných vývojových vad 

pohybového aparátu (Marinov, Pastuch a kol., 2012, s. 38).  

U obézních dětí dochází k narušení posturální stability, která zajišťuje 

vzpřímené držení těla a umožňuje jedinci reagovat na vlivy zevního prostředí. Děti 

s nadměrnou hmotností mají sníženou schopnost vykonávat cílené pohyby ve 

vzpřímené poloze. Abdominální distribuce tělesného tuku vede u dítěte ke zvýšení 

nestability, což se projevuje především v oblasti hlezenního kloubu (Marinov, Pastucha, 

2012, s. 38). 

Charakteristickým traumatem u jedinců s obezitou je epifyzeolýza hlavice 

femuru. Dále se častěji vyskytuje nemoc Legg-Calve-Perthes (morbus Perthes) 

(Lifshitz, 2008, s. 55; Marinov, Pastucha, 2012, s. 38).  

U rizikových skupin, kam patří i děti obézní, by měla být prováděna pravidelná 

kontrola držení těla, minimálně po půl roce, kde je potřeba hodnotit především 

dynamiku změn. Vyšetření držení těla by se mělo koncentrovat do devíti oblastí viz. 

Tabulka 2. 
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1. Celkové držení těla, vzájemná poloha jednotlivých částí a jejich zapojování do 

pohybových činností. U obézních jedinců se již zde projeví dominance a potlačení 

některých složek.  

2. Proporcionalita se speciálním zaměřením na vzájemný poměr jednotlivých kvadrantů. 

Nadváha a rozmístění tukové hmoty zvětšuje dominantní čtvrtinu či polovinu těla. 

3. Funkce, napětí a teplota jednotlivých částí těla. Zde se zvláště musí věnovat 

pozornost vzájemným poměrům agonistů a antagonistů. 

4. Stav svaloviny jak z hlediska skladebného, tak i funkčního. U obézních je třeba 

přesně odlišit tukové a svalové vrstvy. Obézní mají často výrazně alterován vývoj 

svaloviny zejména v oblasti proximálních partií páteře. 

5. Osa těla a končetin se speciální pozorností na osu páteře. Posun těžiště u jedinců se 

zvýšenou tělesnou hmotností se také odrazí v tomto ukazateli. 

6. Poloha hlavy může simulovat (a zároveň stimulovat) zvětšenou krční lordózu a tím 

alterovat celou páteřní osu. 

7. Poloha pánve je další z faktorů, které mohou ovlivnit ostatní. Jedná se nejen o 

anatomické a následně patologické změny, ale i o funkční projevy. 

8. Kloubní pohyblivost je základním vyšetřením u mladé generace, ale i u všech 

patologických stavů. V oblasti páteře je však zejména důležité určení přesahu v nové 

normy pohybu (hypermobilita a blokové postavení). U obezity se tyto patologické 

pohybové projevy potencují a mohou rychle vyvolávat bolestivé a funkční potíže. 

9. Měření jednotlivých částí těla je doplněním komplexního vyšetření. 

Tabulka 2 Devět oblastí vyšetření držení těla u obézního dítěte (Korbelář, 1997 in Pařízková, Lisá et al., 

2007, s. 161) 

U obezity dochází ke zvýšení statického zatížení. Obézní dítě je tak neustále 

v permanentním přetížení a to nejen lokálním, ale i celkovém.  Dítě je vystaveno trvalé 

mikrotraumatizaci, tato traumatizace, ale není ještě dlouhodobá, jako je tomu u 

dospělých pacientů, a příznaky přetížení se tedy nemusí projevit (Pařízková, Lisá; 2007; 

s. 161 – 163). 
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2.1.6 Psychologické aspekty dětské obezity  

Obezita je onemocnění, které má dopad nejen na fyzickou stránku člověka, ale 

také na stránku psychickou. Tyto komplikace by se měli brát v potaz již od raného 

dětského věku. Častěji se vyskytují u dívek (Pařízková, Lisá; 2007; s. 175 - 191). 

Během dospívání působí na vývoj jedince tzv. psychologické formativní činitele. 

Nejdříve se jedná o nejbližší rodinu, postupně se rozšiřuje na širší okolí. Když dítě 

začíná chodit do školy, rozšiřují se formativní činitele na jeho spolužáky či kamarády ze 

zájmových kroužků. V dnešní době také hrají podstatnou úlohu sdělovací prostředky 

(Pařízková, Lisá; 2007; s. 175 - 191). 

Během dětství, preadolescence a adolescence nastávají kritická období, ve 

kterých si jedinec vytváří životní styl a vzorce chování. U dětí s nadváhou se podle 

výzkumů ukázala zhoršená psychická pohoda. Toto se projevilo již u dětí v předškolním 

věku (Pařízková, Lisá; 2007; s. 175 - 191). 

V průběhu dospívání se mění postoj dítěte ke svým tělesným rozměrům. 

V rodině většinou nedochází ke kritickému hodnocení tělesné stavby dítěte. Ke kritice 

dochází až po kontaktu s vrstevníky, dítě vybočuje z „normálu“ a stává se tak středem 

posměchu. Velmi časté je také špatné a necitlivé hodnocení od učitelů během hodin 

tělesné výchovy. Dochází tak u těchto dětí k prohlubování pocitů méněcennosti 

(Pařízková, Lisá; 2007; s. 175 - 191). 

Podle některých studií se mezi obézními dětmi vyskytuje více poruch chování. 

Z psychických poruch mají nejčastěji děti s obezitou deprese. Může se jednat o 

důsledek negativního hodnocení vlastního vzhledu. Především dívky pak nespokojenost 

se svým vzhledem řeší různými, někdy i drastickými, dietními opatřeními (Braet, 

Mervielde, Vandereycke, 1997, s. 66; Pařízková, Lisá, 2007, s. 175 – 191). 

 

 Úloha rodiny 

Důležitým faktorem pro terapii a prevenci obezity jsou rodiče dítěte. Dítě se od 

nich učí životní styl, jídelní zvyklosti a obecně postoj k dětské nadváze. Jak se ukázalo, 

podstatnou roli ve vytváření jídelních návyků hraje vzdělání rodičů. Ovlivňuje skladbu 

jídelníčku a volbu vhodných potravin. Rodiče často nedokáží včas rozpoznat možné 

riziko vzniku dětské obezity.  

Dalším podstatným činitelem v rodině je vliv matky. Především obezita u matky 

je jedním ze závažných rizikových faktorů. Matky s obezitou často trpí depresemi a 
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anxiozitou, což se projeví v jejich vztahu k dítěti. Podle prováděných výzkumů bylo 

zjištěno, že téměř třetina dotazovaných matek nerozpoznala hrozící nadváhu u svého 

dítěte. Často se domnívaly, že jejich dítě z otylosti „vyroste“ (Pařízková, Lisá; 2007; s. 

175 - 191). 

 

 Úloha sdělovacích prostředků 

Podíl na rozvoji obezity je v dnešní době také přisuzován sdělovací 

prostředkům. Pokles aktivity u dětí jak v předškolním věku, tak i ve školním je 

spojován s prodlužováním doby, kdy dítě sleduje televizní obrazovku a méně se tak 

věnuje spontánní pohybové aktivitě. Některé průzkumy uvádějí, že trávení více jak 5 

hodin u televize vede až ze 60% k obezitě. Již sledování televize hodinu denně vede ke 

zvýšení příjmu různých druhů sladkostí, snacků apod. Dlouhodobé sledování televize 

vytváří určitý stereotyp, který se později odrazí o ve volbě povolání, kdy je více 

preferováno sedavé zaměstnání a klesá aktivní přístup k životu.  

Nejen samotné sezení u televize, ale i vliv reklamy se z části podílí na zažití 

špatných stravovacích návyků. Malé dítě nedokáže rozlišit co je reálné a co je naopak 

přehnané. Děti tak získávají nevhodnou představu o skladbě jídelníčku. Zde je 

nezastupitelná role rodičů, kteří by měli dítěti osvětlit, které potraviny jsou vhodné a 

které ne a proč (Pařízková, Lisá; 2007; s. 175 - 191).   

2.1.7 Možnosti léčby dětské obezity 

Terapie dětské obezity je závislá především na jejím stupni a na věku dítěte. Za 

základ je považována změna životního stylu, tedy změny stravovacích návyků, fyzické 

aktivity, a pokud je indikována, tak i farmakoterapie, bariatrická chirurgie či lázeňská 

léčba. Cílem léčby je především zabránění vzniku dlouhodobých komplikací. Léčba by 

neměla vést k velkým výkyvům hmotnosti. Je potřeba brát v potaz vývoj dětského 

organismu a proto je nežádoucí přílišná energetické restrikce (Hainerová, 2009, s. 91-

101;). 

K léčbě obezity jsou doporučovány děti s BMI nad 95. percentilem či děti s BMI 

nad 85. percentilem u nichž se vyskytují komorbidity jako je např. hypertenze, 

hyperlimipidemie a porušená glukózová tolerance (Han, Lawlor, Kim, 2010, s. 1743).  

U dětí mladších jak 7 let je cílem především udržení stávající hmotnosti než 

váhový úbytek. S růstem dítěte dochází ke snížení BMI. Hmotnostního úbytku chceme 
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dosáhnout u těch dětí, které dokončili svůj tělesný růst či jsou ohroženy vážnými 

komplikacemi. Váha by měla klesat o 0,5 kg za 1 – 4 týdny. Přijatelné je snížení váhy o 

10% a tento stav by měl být udržen po dobu minimálně 6 měsíců, než dojde k dalšímu 

váhovému úbytku. U adolescentů s ukončeným tělesným růstem se k léčbě obezity 

přistupuje stejně jako u dospělých pacientů (Hainerová, 2009, s. 91-101;).  

Terapie by měla být vedena v multidicsciplinárním týmu složeného z lékaře, 

nutričního terapeuta, psychologa, pohybového specialistu. Pokud se u pacienta projevují 

deprese či abnormální jídelní chování, je vhodné přizvat ke konzultacím dětského 

psychiatra (Hainerová, 2009, s. 91-101;). 

Nedílnou součástí terapie obezity u dětských pacientů je účast rodinných 

příslušníku. Je možné, že obezita dítěte souvisí s problémy v rodině, a je potřeba je řešit 

např. formou rodinné terapie. V terapii je potřeba modifikovat životní styl celé rodiny 

(Lobstein et al., 2004, s. 53; Hainerová, 2009, s. 91-101). 

 

 Výživová doporučení 

Změna jídelních zvyklostí by měla být přizpůsobena věku jedince, kulturním 

zvyklostem a předpokladům rodiny. Výživa dětí závisí v určitém období na jeho 

rodičích, protože oni jsou ti, kteří realizují výběr a nákup potravin. Rodiče by měli 

upřednostňovat nákup zeleniny a ovoce před koupí potravin s vysokým obsahem tuků a 

cukrů. Dále je důležité upozornit, že není vhodné z výchovného hlediska používat jídlo 

jako případnou odměnu či trest. Rodiče by také měli zamezit konzumace stravy před 

televizí či počítačem. Jídlo by se mělo uskutečňovat co nejčastěji společně. Snížíme tak 

množství jídla konzumovaného mimo domov, které nejčastěji bývá ve formě fast-foodu. 

Dítě by se také mělo na přípravě jídla podílet společně s rodiči (Lobstein et al., 2004, s. 

53; Hainerová, 2009, s. 92 – 95). 

Základ stravování tvoří tři hlavní jídla. Dále jsou doporučené dvě svačiny. K pití 

by mělo dítě používat vodu či ovocné neslazené čaje. Tuky by měli ve stravě tvořit 

přibližně 25 – 30% (Hainerová, 2009, s. 93).  

Velmi přísné nízkoenergetické diety jsou v dětském věku kontraindikovány. 

Může dojít k neúměrné ztrátě netukové složky v těle a svalů, ke tvorbě žlučových 

kamenů či k navození srdeční arytmie (Hainerová, 2009, s. 95). 

Pro stanovení potřebné energetické hodnoty potravin pro dítě je nutné uvažovat 

věk dítěte, jeho růst a pohybovou aktivitu. Spotřeba energie na kilogram váhy s věkem 
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dítěte klesá. Kojenec potřebuje 100 kcal/kg oproti patnáctiletému dítěti, které potřebuje 

již jen 50 kcal/kg váhy. Udává se, že pokud dojde ke zvýšení energetického příjmu o 

50-100 kcal, dochází v průběhu jednoho roku ke zvýšení váhy o 2-5 kg (Urbanová, 

2008, s. 237). 

 

 Pohybová doporučení 

30% celkového energetického výdeje se u jedince děje přes pohybovou aktivitu. 

I přesto, že roste počet lidí, kteří navštěvují různá sportovní centra, dochází k nárůstu 

pacientů s nadváhou či obezitou. K navýšení energetického výdeje je potřeba především 

spontánní fyzická aktivita (chůze do práce, chůze do školy, chůze do schodů), které 

s nárůstem moderní techniky (automobilová doprava, eskalátory) ubývá (Hainerová, 

2009, s. 96; Marinov, Pastucha, 2012, s. 153 – 157). 

U dětí se nevyskytuje tak často morbidní forma obezity, jako je tomu u 

dospělých, není tedy tolik narušen pohybový aparát (Hainerová, 2009, s. 96; Marinov, 

Pastucha, 2012, s. 153 – 157). 

U dětských pacientů se v pohybové výchově zaměřujeme především na 

seznámení s různými druhy pohybových aktivit a pravidla, která je potřeba dodržovat. 

Důležité je, aby byl nastolen dítěti takový režim, do kterého je pravidelně zařazena 

nějaká pohybová aktivita ať už během školní docházky či během mimoškolních aktivit 

(Marinov, Pastucha, 2012, s. 153 – 157). 

Terapeut by měl stanovit vhodnou zátěž pro dítě tak, aby nedošlo k jeho 

přetížení. Mohlo by to vyvolat až odpor pacienta k terapii. V rámci pohybových aktivit 

by měla být rozvíjena pohybová obratnost, vytrvalost, rychlost a síla. Obecný návrh 

aktivit pro různé stupně obezity je v Tabulce 3. 

 

Těžká obezita Cvičení ve vodě 

Cvičení v lehu 

Cvičení vsedě 
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Střední 

obezita 

Cvičení ve stoje 

Cvičení na rotopedu 10 – 15 min 

Chůze 

Cvičení připravující na participaci v týmovém sportu 

Tanec 

Strečink 

Mírná obezita Cvičení ve všech pozicích, použití všech částí těla a všech svalových 

skupin 

Přiměřená participace v týmových hrách a sportu 

Chůze a běh s nárůstem vzdálenosti a trvání 

Tabulka 3 Návrh pohybové aktivity pro různé stupně obezity (Pařízková et al., 2002 in Pastucha a kol., 

2011, s. 155) 

      

Při doporučování pohybové aktivity dbáme též na osobnost dítěte, jeho socio-

ekonomické zázemí a také na jeho celkový zdravotní stav.  Měli bychom se řídit 

tzv. pravidlem FITT (Pastucha a kol., 2011, s. 68). 

 Frekvence (3 – 5x týdně, minimálně obden) 

 Intenzita (tepová frekvence by měla odpovídat 50 – 60% VO2max) 

 Time (postupně prodlužovat délku na 45 – 60 min denně) 

 Type (vhodný typ aktivity) 

 

Pohybová aktivita by se měla skládat převážně z aerobních činností než 

ze silových aktivit a to v poměru 3:1. Pro snadnější určení optimální vhodné intenzity 

pro aerobní aktivitu je možno orientačně použít situaci, kdy aerobní zátěž je taková, při 

které se pacient zpotí a zadýchá, ale je schopen komunikovat v holých větách. Tato 

kritéria nejčastěji splňuje rychlá chůze či pomalý běh (Marinov, Pastucha, 2012, s. 155). 

Vzhledem k možnému poškození nosných kloubů vlivem větší hmotnosti jsou 

doporučovány sporty s odlehčením těžiště. Pro dětské pacienty je vhodné plavání a 

pohyb ve vodě, cyklistika, chůze, modifikovaný aerobik bez výskoků, nordic walking, 

bruslení či běh na lyžích (Marinov, Pastucha, 2012, s. 158).  
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Desatero pohybové aktivity obézních dětí 

1. Adekvátní pohyb je jedním ze základních atributů života primáta 

2. Pohyb musí odpovídat celkovému stavu dítěte 

3. Pohybová aktivita nesmí překračovat práh fyziologické únavy 

4. Pohyb musí být pro dítě pozitivním stimulem a nikdy nesmí vyvolávat odpor 

5. Do pohybu nesmíme dítě nutit, ale pro pohyb jej získat 

6. Pohybové aktivity musí respektovat skutečnost, že obézní dítě si s sebou nadváhu 

jako závaží. 

7. Pohybové aktivity musí respektovat všechny základní pohybové dovednosti 

8. Omezit švihové cviky a nahrazovat je tahovými 

9. Pohybové činnosti se musí střídat, je třeba omezit jednotvárné aktivity trvající delší 

dobu 

10. Principy adekvátní pohybové aktivity musí přijmout za své jak dítě, tak zejména 

jeho rodiče a měli by je respektovat i učitelé 

Tabulka 4 Desatero pohybové aktivity obézních dětí (Pastucha a kol., 2011, s. 68) 

 Psychoterapie dětské obezity 

Pokud se díváme na dětskou obezitu z pohledu psychologického, je považováno 

za její příčinu nevhodné chování a myšlení jedince. Toto chování je udržováno vnějšími 

a vnitřními faktory a je naučené. Jako vhodná terapie se jeví kognitivně – behaviorální 

přístup, při kterém by mělo dojít ke změně špatných návyků. Využívají se především 

techniky sebekontroly, pomocí nichž se u dítěte rozvíjí správný postoj k jídlu a ke 

stravovacím návykům (Marinov, Pastucha, 2012, s. 142.). 

 

Behaviorální a psychoterapeutické přístupy k dětské obezitě 

Dětské obezita  

(4 – 10 let) 

Vzdělávání v předškolních zařízeních a ve školách, 

s poskytováním stravovacího poradenství. Zdravé potraviny. 

Fyzická aktivita ve skupinách. Intervence zahrnující 

kognitivně - behaviorální terapie a rodinnou terapii. 
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Starší děti a 

adolescentní obezita  

10 – 18 let) 

Obezita by měla být léčena ve školním zdravotnickém 

centru. U těžké obezity je potřeba doplnit léčbu o rodinnou 

terapii a sociální podporu či KBT. Intervence by rovněž 

měla zahrnovat programy denní péče a specializované 

internátní školy. 

Poruchy příjmu 

potravy u dospívajících 

Dětské poradny, rodinná terapie, KBT, individuální 

psychoterapie, případně nemocniční léčba 

Tabulka 5 Behaviorální a psychoterapeutické přístupy k dětské obezitě (Lobstein, 2004, s. 54) 

 Lázeňská léčba 

Lázeňská léčba je vhodná pro všechny děti s obezitou. Je považována za součást 

komplexní léčby obézních dětí. Výjimku tvoří ty děti, které mají morbidní obezitu 

spojenou s komplikacemi (Marinov, Pastucha a kol, 2012, s. 167-171).  

Tento druh léčby je vhodný pro všechny věkové kategorie od 3 do 18 let. Dítě 

by mělo být do lázeňského zařízení posláno včas, aby se předešlo zhoršení stavu 

(Marinov, Pastucha a kol, 2012, s. 167-171). 

Je důležité upozornit, že dítě by mělo chtít samo tuto léčbu absolvovat. Je tedy 

nutná předchozí edukace, proč do léčebny nastupuje (Marinov, Pastucha a kol, 2012, s. 

167-171). 

Jedná se o komplexní léčbu, která zahrnuje dietní léčbu, pohybové aktivity, 

balneoterapii a edukační program. Nejvíce se osvědčily šestitýdenní programy. Po této 

době dochází k osvojení správných stravovacích a pohybových návyků. Během této 

doby většinou dochází k 10% úbytku hmotnosti, což působí pozitivně především na 

motivaci dítěte po ukončení programu dále v navozeném životním stylu pokračovat 

(Marinov, Pastucha a kol, 2012, s. 167-171). 
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2.2 Vývojová dyspraxie 

2.2.1 Terminologie 

Jako označení pro děti s problémy s koordinací pohybu se v průběhu let 

používalo několik označení např.: clumsy child syndrome, sensory integration disorder, 

developmental dyspraxia, parceptual motor dysfunction. V roce 1994 na kongresu 

v Londýně byl přijat jako sjednocující termín developmental coordination disorder 

(DCD), který označuje tzv. neobratné děti (Zwicker et al. 2012, s. 574). V češtině se 

nejčastěji používají v souvislosti s poruchami koordinace pohybu termíny neobratnost, 

vývojová dyspraxie, porucha senzorické integrace a vývojová porucha koordinace (angl. 

developmental coordination disorder – DCD) (Kolář, Smržová, Kobesová, 2011, s. 68). 

Smržová (2010, S. 20) ve své diplomové práci uvádí, že podle dostupných 

zdrojů je těžké odlišit, zda je či není vývojová dyspraxie a DCD synonymum. Ve své 

práci tato slova jako synonymum používá. V mé diplomové práci budu také tyto dva 

termíny používat jako synonyma. 

 

2.2.2 Prevalence DCD 

V závislosti na použitých kritériích se prevalence DCD pohybuje od 1,4 do 19% 

(Zwicker et al., 2012, s. 575), 5 – 20% (Blank et al., 2012) či 5 - 6% (Zwicker et al., 

2012, s. 573). Hlavní příčinou takto rozdílných hodnot prevalence je způsob, jak jsou 

jednotlivé případy DCD diagnostikovány. Např. některé studie zahrnují děti 

s koordinačními problémy bez předchozích inteligenčního vyšetření či nebyl zjišťován 

dopad poruchy na běžné denní činnosti (Zwicker et al., 2012, s. 575).   

DCD se častěji vykytuje u mužů než u žen a to v poměru od 2:1 do 7:1. I když se 

jedná poměrně o častou poruchu, nebývá zdravotnickým personálem rozeznána. 

Problémy s motorikou jsou často považovány za „mírné“ oproti dětem s vážným 

postižením jako je např. DMO a nebývá jim věnována taková pozornost (Blank et al., 

2012). 

2.2.3 Etiologie 

V současné době není známa přesná příčina vzniku DCD. Je pravděpodobné, že 

má souvislost s centrálním nervovým systémem a jeho možnou patologií (Zwicker et 

al., 2012, s. 575). 
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U dětí narozených předčasně a u dětí, které se narodí s velmi nízkou porodní 

hmotností, je prokazatelně vyšší riziko DCD.  Holstiová uvádí ve svém výzkumu, že 

přibližně 50% dětí, které se narodí extrémně nezralé (porodní hmotnost menší jak 800g) 

během školní věku projevují známky DCD (Holsti et al., 2002; s. 22. in Smržová, 

2010). Stejně tak Kipiani ve svém výzkumu zjistil, že u dětí takto narozených je až 3,1x 

větší pravděpodobnost rozvoje DCD (Kipiani et al., 2007; s. 22 in Smržová, 2010).   

2.2.4 Komorbidity  

DCD se nejčastěji vyskytuje s dalšími vývojovými poruchami jako je například 

porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (tzv. ADHD), specifické poruchy učení či 

logopedické obtíže (Polatajko, Cantin, 2006, s. 252; Zwicker et al., 2012, s. 576; Blank 

et al., 2012). Výskyt komorbidit je vyšší u dětí, které mají generalizovaný 

senzomotorický deficit (Visser, 2003). Ze studie publikované v roce 2002 (Dewey et al., 

2002) vyplývá, že všechny děti s vývojovými motorickými obtížemi jsou ohroženy 

možnými problémy s učením, pozorností a s psychosociálními vztahy.   

Poruchy motorické koordinace jsou časté u dětí s autismem. Tyto poruchy bývají 

patrné již na počátku vývoje. Nejčastější jsou problémy s lezením a s chůzí. U dětí 

starších je pak možné zaznamenat nižší svalový tonus, zpomalenou reakční dobou či 

neobratnou chůzí (Druk, 2007; s. 24 in Smržová, 2010). 

2.2.5 Diagnostika DCD 

 Diagnostická kritéria DCD 

Na kongresu v Londýně v roce 1994 byla stanovena diagnostická kritéria (DSM 

- IV) (Tabulka 6), která musí dítě splňovat pro to, aby u něj byla potvrzena diagnóza 

DCD. 

Kritérium A Provádění běžných denních aktivit, které vyžadují motorickou 

koordinaci, je pod úrovní, kterou bychom u dítěte vzhledem 

k jeho chronologickému věku a naměřené inteligenci očekávali. 

Projevuje se to opožděním motorických dovedností, které jsou 

pro daný věk charakteristické (otáčení, sed, chůze). Dále je 

typická neobratnost, problémy se psaním a nízký sportovní 

výkon. 
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Kritérium B Porucha, která je charakterizována v Kriteriu A významně 

ovlivňuje běžné denní činnosti dítěte a jeho školní výkon. 

Kritérium C Porucha u dítěte nevznikla v důsledku jiného interního či 

neurologického onemocnění (dětské mozková obrna, muskulární 

dystrofie, hemiplegie, atd.) a nesplňuje kritéria pro pervazivní 

vývojovou poruchu. 

Kritérium D Pokud je u dítěte přítomna mentální retardace, musí být tíže 

motorického postižení větší, než je charakteristické pro tento 

stupeň retardace. 

Tabulka 6 Diagnostická kritéria DCD podle MSV – IV (Polatajko, Cantin, 2006, s. 251; Smržová, 2010, 

s. 19; Zwicker et al., 2012, s. 574) 

 

 Vyšetření dítěte s DCD 

Pro stanovení diagnózy DCD by měl proběhnout rozhovor s rodiči, který by měl 

obsahovat zjištění rodinné anamnézy týkající se především neurologických onemocnění, 

duševních poruch a sociálního stavu rodiny. Dále by se vyšetřující měl dotázat matky na 

průběh těhotenství, porodu, na „milníky“ ve vývoji dítěte, na jeho působení ve školce či 

ve škole. Důležité je zaměřit se především na neurologické symptomy a senzorické 

poruchy. Součástí rozhovoru s rodiči by mělo být i získání informací o motorických 

obtížích dítěte v průběhu života (Blank et al., 2012, s. 70). 

Další rozhovor by měl proběhnout s učitelem dítěte, kde se zaměřujeme 

především na problémy s učením, chováním a pozorností (Blank et al., 2012, s. 70). 

Důležitou součástí vyšetření dítěte při podezření na DCD je klinické vyšetření, 

které slouží především k vyloučení možného jiného onemocnění, které by se mohlo 

projevit zhoršením motorických funkcí (Blank et al., 2012, s. 70).   

 

 Standartizované testy 

V současné době neexistuje souhrnný test, který by byl používán jako optimální 

test pro diagnostiku DCD. Nejvíce používanými testy pro určení diagnózy vývojové 

koordinační poruchy jsou v současnosti Movement Assessment Battery for Children 

(MABC) a Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP). Oba dva testy 

jsou používány jako identifikátory dítěte s podezřením na DCD (Polatajko, Cantin, 
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2006, s. 251; Kirby, Sugden, 2007, s. 184). V této práci se budu věnovat popsání 

hodnotícího testu MABC (MABC-2), který jsem ke svému výzkumu používala. Více 

informací o testu BOTMP je zmíněno v diplomové práci Mgr. Jitky Smržové (Smržová, 

2010, s. 47). 

 

            Movement Assessment Battery for Children 

Vývoj toho diagnostického testu k určení motorických obtíží u dětí začal již 

v roce 1966. V roce 1992 byl tento test standardizován společně s dotazníkem. Jednalo 

se o první verzi baterie testů Movement Assessment Battery for Children. V roce 2007 

byla pak vydána revidovaná verze testu pod názvem Movement Assessment Battery for 

Children – 2 (MABC-2). (Henderson et al., 2007, s. 113, 117).  

MABC-2 má dvě části. Jedná se o standardizovaný test a dotazník. Test se 

skládá ze série motorických úkolů, které je nutno předvést přesně definovaným 

způsobem. Tyto získané informace je možno doplnit o hodnocení kvality provedení 

(Henderson et al., 2007, s. 3).  

Test je rozdělen do 3 variant pro různé věkové skupiny: 3 – 6 let, 7 – 10 let a 11 

– 16 let. Každá z těchto variant obsahuje 8 položek, které jsou dále členěny na: Manual 

Dextrity – Manuální zručnost, Aiming and Catching – Míření a chytání a Balance – 

Rovnováha (Henderson et al., 2007, s. 3-4).  

Dotazník se zaměřuje především na to, jak dítě zvládá činnosti během dne ve 

škole a v domácím prostředí. Tento dotazník vyplňují rodiče případně učitel či jiná 

osoba, která je s dítětem v dlouhodobějším styku. Je rozdělen na motorickou část, která 

se soustředí na výkon dítěte v různých pohybových situacích, a na nemotorickou část, 

která se zabývá různými aspekty chování dítěte jako je nepozornost a dezorganizace 

(Henderson et al., 2007, s. 4). 

Průběh vyšetření pomocí tohoto testu a hodnocení testu bude podrobněji popsán 

v kapitole Metodika vyšetření. 

Výsledky z diagnostického testu MABC – 2 neslouží k určení diagnózy DCD. Je 

nutné je posuzovat v kontextu dalších vyšetření dítěte. U dítěte, které v testu dosáhne 

celkového skóre nad anebo pod úrovní 5. percentilu je možno považovat za dítě se 

signifikantní poruchou motoriky. (Henderson et al., 2007, s. 85) 
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2.2.6 Projevy DCD 

DCD je možné pozorovat u dětí ve všech oblastech běžného denního života (viz. 

Tabulka 7). U předškolních dětí rodiče zaznamenávají shodně problémy se zpožděním 

motorického vývoje, především v lezení, chůzi a řečových dovednostech. Dále mají děti 

problémy s oblékáním, zhoršenou práci s míčem, zhoršené výtvarné schopnosti. 

Negativní dopad popisují rodiče i u navozování přátelství. Přibližně 25% dětí je 

rozpoznáno v předškolním období. Zbylých 75% pak v průběhu základní školy (Gibbs 

et al., 2007, s. 535).  

 

 

Problémy doma 

- oblékání, navlékání ponožek 

- zapínání zipu 

- obouvání, zavazování tkaniček 

- používání příborů 

- osobní hygiena 

 

 

Problémy ve 

škole 

- neúhledné písmo 

- problémy s používáním nůžek, lepidla 

- problémy v hodinách tělesné výchovy 

- úchop tužky či pera 

 

Problémy při 

hře 

- stabilita 

- jízda na kole, bruslení 

- skákání 

- hraní s míčem 

Tabulka 7 Příklady motorických obtíží u dětí s DCD (Polatajko, Cantin, 2006, s. 252) 
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2.2.7 Možnosti terapie dětí s DCD 

Polatajko a Cantin (2006) rozdělují možné přístupy k terapii dětí s vývojovou 

koordinační poruchou do dvou skupin. Toto dělení vychází z modelu International 

Classiffication of Functioning, Disability and Health. 

 Přístupy orientované na deficit 

Tyto přístupy vychází z představy, že motorický projev jedince vzniká jako 

výsledek dobře fungujícího muskuloskeltálního a nervového systému. Dysfunkce pak 

vzniká jeho poškozením či narušením jeho vývoje. Terapie je tedy cílená na obnovu 

funkce poškozeného systému. Takto orientované přístupy vznikly v 60. – 70. letech 

minulého století a některé z nich se stále využívají. Jedná se např. o senzorickou 

integraci (Polatajko, Cantin, 2006, s. 254). 

 Přístupy orientované na úkol   

Při terapii dítěte s DCD se využívá některý z terapeutických programů 

orientovaných na úkol, kdy se terapeut soustředí především na provedení daného úkolu. 

Důležité je zaměřit se na interakce mezi jedincem, daným úkolem a prostředím, ve 

kterém je úkol vykonáván. Předpokládá se, že učení povede k poměrně stálým změnám 

v motorickém projevu dítěte. Mezi přístupy, které se zaměřují na procvičování 

specifických úkolů, patří např. CO – OP (cognitive orientation to daily occupational 

performance) (Polatajko, Cantin, 2006, s. 254). 

 

Žádný z těchto přístupů však nebyl v současné době dostatečně podložen 

výzkumy. Jelikož není plně známá etiologie DCD, neexistuje ani konkrétní terapeutický 

postup. Je možné s časem pozorovat zlepšení motorických dovedností u dětí s DCD. 

Tento fakt je vysvětlován neuroplasticitou a principy motorického učení. Není však 

přesně známo, jaký typ cvičení a jaká intenzita je potřeba k neuroplastickým změnám. 

Jako možný nástroj pro objasnění těchto změn může sloužit např. funkční magnetická 

rezonance (Zwicker et al., 2012, s. 577)  

Kromě léčebných přístupů, které mají za cíl zlepšit motorické dovednosti, se 

objevují i přístupy, které se orientují spíše na problémy se sebehodnocením. I když děti 

s DCD profitují z terapie zaměřené na fyzickou aktivitu, může některým dětem pomoci 

psychologická podpora ve skupině. Zde se mohou naučit lepšímu sebehodnocení, 

vyrovnat se svým motorickým deficitem a rozvíjet kompenzační strategie (Gibbs et al., 

2007, s. 537). 
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2.3 Dětská obezita a DCD 

Hodnocením vztahu fyzické zdatnosti a složením těla, a jejich možnou 

souvislostí s DCD se zabývalo několik studií. 

Cairney, Hay, Faught a Hawes (2005, s. 369 - 372) ve výsledcích své studie, kde 

hodnotili 578 kanadských dětí ve věku 9 – 14 let, uvádí DCD jako možný rizikový 

faktor pro vznik nadváhy a případně i obezity u dětí. Toto se týká především chlapců 

v dětském a preadolescentním věku. U dívek, i přesto, že je u nich větší prevalence 

dětské obezity, nezaznamenali žádné výrazné rozdíly, které by bylo možné přičíst 

k DCD. Tuto diskrepanci si vysvětlují možnou menší celkovou účastí na fyzické 

aktivitě u dívek. Proto dívky s DCD oproti ostatním dívkám nemusí mít tak velké riziko 

vzniku obezity, jelikož úroveň jejich fyzické aktivity není natolik rozdílná od dívek, 

které nemají motorické obtíže.  

Jiná studie uvádí, že adolescenti s DCD mají větší předpoklady pro to mít 

nadváhu či obezitu oproti jejich vrstevníkům bez motorických problémů (Cairney et al., 

2010, s. 1167- 1172; Wagner et al. 2010, s. 1970 – 1976; Rivilis et al., 2011, s. 894 – 

910;). 

Schott et al. (2007, s. 445 – 447) prováděli studii s 261 dětmi (118 dívek a 143 

chlapců) ve věku 4-12 let. Děti byly hodnoceny pomocí MABC testu. Probandy 

rozdělili do dvou skupin dětí s DCD (těžká DCD – pod 5. percentile, mírná DCD – mezi 

5. a 16. percentilem dle MABC testu) a dvou skupin dětí bez motorických obtíží (jedna 

skupina mezi 16. a 50. percentilem a druhá nad 50. percentilem dle MABC testu). 

Výsledkem studie bylo, že 40% dětí ve skupině s těžkou DCD ve věku 4-6 let bylo 

klasifikováno jako obézní, 14% obézních dětí bylo ve skupině 7-9 let a 50% dětí s 

obezitou bylo ve skupině 10 – 12 let. Dále ve studii zjistili, že je rozdíl mezi fyzickou 

aktivitou dívek s DCD a dívek bez DCD - dívky s DCD nezapojují tolik do pohybových 

aktivit jako dívky bez DCD. Výsledky této studie také ukazují, že děti s developmental 

coordination disorder se hůře projevovaly v některých měřeních kondice v porovnání se 

svými vrstevníky. Největší rozdíly byly pozorovány ve skupině dětí ve věku mezi 10 – 

12 lety, naopak studie nezaznamenala žádnou korelaci mezi DCD a vyšším BMI u dětí 

ve věkové skupině 4-9 let.    

Cairney et al. (2010, s. 1172) ve svém výzkumu ukázali, že děti s možnou 

vývojovou poruchou koordinace mají velké riziko možného vzniku nadváhy či obezity 

oproti dětem bez této poruchy. Tyto děti nemají problémy pouze v sociální či 
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emocionální oblasti, ale můžou se u nich projevit i problémy v oblasti zdraví a to 

především v souvislosti s kardiovaskulárními nemocněními.  

Studie prováděná na Tchaiwanu hodnotila motorickou koordinaci u dětí pomocí 

MABC testu. U těchto dětí nejdříve provedli antropometrická měření např. pomocí 

bioelektrické impedance pro stanovení co nejpřesnějšího tělesného složení. Studie 

ukázala, že obézní dívky a chlapci mají nižší motorickou koordinaci, především ve 

statické a dynamické rovnováze. Naopak se neprojevil žádný významný rozdíl 

v manuální zručnosti. Korelace mezi procentem tělesného tuku a skórem v MABC testu 

byla jen lehce vyjádřená.  Tyto výsledky mohou naznačovat, že vysoké procento 

tělesného tuku u dětí má negativní dopad na motorickou koordinaci (Zhu, Wu, Cairney; 

2011; s. 801 – 807).   

V mezinárodním kanadsko-řeckém srovnání dětí Tsiotra et al. (2009, s. 190 - 

193) prokázali, že u řeckých děti s DCD je o 23% větší výskyt obezity než u jejich 

vrstevníků bez DCD. Obezitu v této studii měřili pomocí bioimpedanční analýzy. Oproti 

tomu u kanadských dětí ze stejné studie, které měly v průměru menší tělesnou 

hmotnost, byla zaznamenána menší prevalence obezity u dětí s DCD a to 11%. Ve 

studii upozorňují na fakt, že probandi z řecké části studii byli celkově méně aktivní než 

jejich vrstevníci z jiných zemí. Studie ukázala obecně větší výskyt obezity a nadváhy u 

řeckých dětí oproti kanadským bez ohledu na jejich motorické dovednosti.    

Hodnocením motorických dovedností u dětí s obezitou se zabývala studie 

D´Hondtové et al. (2009, s. 21 - 37), která používala pro posouzení motorických 

schopností MABC test. Jako kritérium váhy používali BMI. Testovali celkem 117 dětí 

ve věku od 5 do 10 let. Děti s normální váhou či s nadváhou měli průměrně lepší skóre 

v testech rovnováhy a v míčových dovednostech než jejich vrstevníci s obezitou. Stejný 

trend byl pozorován i u úkolů testujících manuální dovednosti. Z této studie vyplývá, že 

děti s obezitou mají zhoršené motorické dovednosti než děti s normální váhou či 

nadváhou.  

Podle studie Cantella et al. (2008, s. 357 - 359) děti s DCD vykazují sníženou 

úroveň účasti na tělesné výchově, organizovaných hrách a v běžné denní aktivitě. Stejně 

jako ve studii Schott et al. (2007, s. 438 - 450) vyšly především dívky méně fyzicky 

aktivní. Tato hypoaktivita může vést k energetické nerovnováze a k akumulování 

tělesného tuku (Tsiotra et al., 2009, s. 190 - 193).  
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V další studii zaměřující se na fyzickou aktivitu Cairney et al. (2006, s. 66 - 70) 

zjistili, že děti s DCD se méně účastní organizované i volné fyzické aktivity oproti 

jejich vrstevníkům bez DCD. Toto tvrzení také dokládají výsledky dřívější studie z roku 

2005 (Cairney et al., 2005, s. 518 - 519). Hands et al. (2008, s. 655 - 663) naopak 

neprokázali negativní vztah mezi horšími motorickými dovednostmi a fyzickou 

aktivitou. Ve své studii používali k měření fyzické aktivity pedometr. Přestože 

neprokázali, že by jedna skupina byla méně aktivní, ze studie vyplynulo, že skupina 

s horšími motorickými schopnostmi měla zhoršenou fyzickou kondici. Je možné, že tyto 

děti zaznamenaly podobný počet kroků na pedometru ale při nižší intenzitě.  

Další studie, zkoumající vliv snížení středně namáhavé fyzické aktivity na děti 

s pravděpodobnou diagnózou DCD, zjistila, že tento možný risk ze snížení středně 

namáhavé fyzické aktivity se týká především chlapců s motorickými obtížemi. U těchto 

dětí by měla být zařazená včasná intervence, nejlépe zábavnou formou, která by 

zabránila snížení fyzické aktivity. Intervence by měla být zaměřena na dovednosti, které 

nečiní dítěti takové obtíže. Tímto způsobem bychom měli dítě pro pohybovou aktivitu 

nadchnout a poté se začít věnovat rozvíjení dovedností, které činí dítěti problémy (např. 

míčové hry). Možnost výběru pohybové aktivity by měla být dostupná jak během školní 

docházky tak i během mimoškolních aktivit (Green et al., 2011, s. 1340). 

Výsledky studie z roku 2005 (Cairney et al., 2009, s. 71 - 72) ukazují, že se děti 

s možnou DCD méně účastní organizovaných a volnočasových aktivit než jejich 

vrstevníci bez motorických problémů a tyto rozdíly přetrvávají i v průběhu času. U 

chlapců se tento rozdíl postupně zmenšuje, u dívek naopak mírně vzrůstá. Autoři 

z tohoto usuzují, že DCD je spojena s přetrvávajícím deficitem aktivity a to především u 

dívek a žen. 

Wrotniak et al. (2006) zjistili, že děti s horším vnímáním svých schopností ve 

fyzické aktivitě mají horší koordinaci a také vykazují nižší úroveň fyzické aktivity než 

jejich vrstevníci. Toto vnímání špatných fyzických schopností může ovlivnit výkon a 

může být spojeno s horším vztahem k fyzickým aktivitám jako takovým (Cairney et al., 

2006, s. 66-70). Tento negativní postoj zvyšuje pravděpodobnost, že se dítě s DCD 

rozhodne strávit méně času fyzickou aktivitou (Poulsen, Ziviani, Cuskelly, Smith; 2007, 

s. 457 – 460).    

Výsledky studie z roku 2011, která zkoumala vliv obezity na těžkou DCD 

v dospívání, ukazují, že obézní vykazují vážné riziko DCD ve srovnání s vrstevníky bez 
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obezity či nadváhy. Během výzkumu testovali 99 adolescentů ve věku mezi 11 až 16 

lety s obezitou a pak 99 adolescentů ve stejném věkovém rozmezí bez obezity. 

K hodnocení motorických obtíží použili MABC – 2 test. Výsledky této studie 

nevylučují možnost, že má obezita škodlivý vliv na etiopatogenezi DCD mimo dětství 

(Wagner et al., 2011).  

Studie Wahi et al. (2011, s. 2785 – 2789) zkoumala výskyt metabolického 

syndromu u dětí s a bez DCD. Z jejich výzkumu vyplynulo, že u dětí s potenciální DCD 

(hodnoceno pomocí MABC – 2 testu) se 3krát častěji vyskytuje zvýšená hladina 

triacylglyceridů v séru. Tato skupina také vykazovala vyšší výskyt vysokého krevního 

tlaku. V ostatních komponentách metabolického syndromu nebyly zaznamenány 

signifikantní odchylky mezi skupinami. Autoři udávají, že podle těchto výsledku je 

možné předpokládat, že děti s motorickými obtížemi budou dříve ohroženy 

metabolickým syndromem než jejich vrstevníci bez motorických obtíží.  

Některé studie se zabývaly hodnocením kardiorespirační zdatností u dětí s DCD. 

Např. Cairney et al. (2007, s. 25-27) zjistili, že dětí s motorickými problémy mají nižší 

VO2max oproti jejich vrstevníkům bez motorických obtíží. Stejné výsledky prezentuje i 

výzkum Silmana et al. (2011, s. 679-680), který k tomu dodává, že je potřeba zaměřit se 

na strategie, které by podpořili zlepšení fyzické kondice. Zdůrazňuje roli učitelů dětí, 

kteří by měli dítě podporovat v přiměřené fyzické aktivitě pro udržení 

kardiorespiračního zdraví. Také studie prováděná na Tchaiwanu zjistila zhoršené 

hodnoty kardiorespirační zdatnosti u tchaiwanských dětí (Wu et al., 2010, s. 347-349). 

Na Tchaiwanu probíhala tříletá studie, která si kladla za cíl zhodnotit změny 

motorické koordinace a fyzické zdatnosti u tchaiwanských dětí v průběhu tří let. Jako 

test motorické koordinace byl použit MABC test a pro zhodnocení fyzické zdatnosti 

použili BMI a testy hodnotící fyzickou zdatnost jako např. běh na 800m či skok do 

dálky. Tyto testy se opakovaly každý rok po dobu tří let. 25 dětí s DCD a 25 dětí bez 

DCD. Skupina dětí bez koordinačních problémů ukázala dlouhodobé změny v BMI a ve 

skoku do dálky. Naopak ve skupině s DCD došlo ke zvýšení hodnot BMI, snížení 

pružnosti a svalové síly. Výsledky této studie ukazují, že je potřeba věnovat se 

sledování a zlepšování celkové fyzické kondice dětí s DCD a zabránit tak možným 

zdravotním problémům (Li et al., 2011, s. 3001). 

Rozdíly mezi jednotlivými pohlavími a vzájemné souvislosti mezi motorickými 

dovednostmi a obezitou zkoumala studie prováděná v Německu na velkém vzorku dětí 
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ve věku mezi 4 – 9 lety. Ze studie vyplynulo, že zhoršené motorické dovednosti jsou 

častější u obézních chlapců než u jejich vrstevníků s normální váhou. Oproti tomu u 

obézních dívek zjistili zhoršenou schopnost pozornosti než u jejich vrstevnic o normální 

váze (Mond et al., 2007, s. 1072). 

V České republice probíhaly na téma motorických obtíží a obezity dvě studie. 

V první studii (Psotta, Kokštejn, Jahodová, Frýbort, 2010, s. 96-106) se zabývali 

možnou souvislostí DCD, která může u dětí zapříčinit nízkou pohybovou aktivitou, a 

vyšším rizikem vzniku nadváhy či obezity. Zkoumali celkem 404 dětí všech hmotností 

ve věku od 7-10 let. Motorické dovednosti hodnotili pomocí MABC-2 testu a 

nadměrnou hmotnost stanovovalli podle BMI dle věkově a pohlavně upravených norem. 

Ze studie vyplynulo, že se děti s motorickými obtížemi neliší v hodnotách BMI od dětí 

bez motorických obtíží. U dětí motoricky slabších však byl zjištěn častější výskyt 

nadměrné hmotnosti v porovnání s jejich vrstevníky. Je tedy možné, že již u mladších 

školních dětí může DCD znamenat riziko pro případný vznik nadměrné hmotnosti a 

s věkem se toto riziko může zvětšovat. 

Studie z roku 2009 (Psotta, Kokštejn, Vodička, s. 75-83) se také zabývala 

vztahem mezi motorickými obtížemi a nadměrnou tělesnou hmotností. V této studii 

testovali děti ve věku od 11 let do 14 let. Tato studie také potvrdila hypotézu o možném 

větším riziku vzniku nadměrné tělesné hmotnosti u dětí s motorickými obtížemi. 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cílem této práce je zhodnotit motorické dovednosti u dětí s obezitou pomocí 

Movement Assessment Battery for Children, druhé vydání (Henderson et al., 2007). 

Dále si klademe za cíl zjistit, zda je rozdílná úroveň motorické dovednosti u obézních 

chlapců a dívek. 

Jako další nás zajímá, zda jsou přítomny případné rozdíly mezi jednotlivými 

motorickými dovednostmi u obézních chlapců a u obézních dívek. 

Dále chceme v této práci porovnat motorické dovednosti s hodnotami percentilu 

BMI a motorické dovednostmi s úrovní pozornosti. Ke stanovení úrovně pozornosti 

použijeme Test pozornosti d2 (Brickenkamp, Zillmer, 2000).  

 

Hypotéza č. 1:  

H0: Relativní četnost motorických obtíží u obézních dětí se signifikantně neliší od 

relativní četnosti motorických obtíží u běžné populace. 

HA: Relativní četnost motorických obtíží u obézních dětí se signifikantně liší od 

relativní četnosti motorických obtíží u běžné populace. 

 

Hypotéza č. 2:  

H0: Mezi průměrnými motorickými hodnotami jemné motoriky, chytání a míření, a 

rovnováhy u obézních dívek není statisticky významný rozdíl. 

HA: Mezi průměrnými motorickými hodnotami jemné motoriky, chytání a míření, a 

rovnováhy u obézních dívek je statisticky významný rozdíl. 

 

Hypotéza č. 3:  

H0: Mezi průměrnými motorickými hodnotami jemné motoriky, chytání a míření, a 

rovnováhy u obézních chlapců není statisticky významný rozdíl. 

HA: Mezi průměrnými motorickými hodnotami jemné motoriky, chytání a míření, a 

rovnováhy u obézních chlapců je statisticky významný rozdíl. 

 

Hypotéza č. 4:  

H0: Mezi průměrnými motorickými dovednostmi obézních chlapců a obézních dívek 

není signifikantní rozdíl. 
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HA: Mezi průměrnými motorickými dovednostmi obézních chlapců a obézních dívek je 

signifikantní rozdíl. 

 

Hypotéza č. 5: 

H0: Mezi úrovní motorických dovedností a percentilem BMI u obézních dívek 

neexistuje statisticky významná lineární korelace. 

HA: Mezi úrovní motorických dovedností a percentilem BMI u obézních dívek existuje 

statisticky významná lineární korelace. 

 

Hypotéza č. 6: 

H0: Mezi úrovní motorických dovedností a percentilem BMI u obézních chlapců 

neexistuje statisticky významná lineární korelace. 

HA: Mezi úrovní motorických dovedností a percentilem BMI u obézních chlapců 

existuje statisticky významná lineární korelace. 

 

Hypotéza č. 7:  

H0: Mezi úrovní motorických dovedností a pozornosti neexistuje statisticky významná 

lineární korelace. 

HA: Mezi úrovní motorických dovedností a pozornosti existuje statisticky významná 

lineární korelace. 
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4  METODIKA 

4.1 Charakteristika souboru probandů 

V rámci diplomové práce bylo vyšetřeno 32 dětí ve věku od 9 do 18 let. Po 

domluvě s vedoucím práce v rámci grantu s podporou GAČR projektem č. 406/09/1371 

a P407/11/0946  byly do souboru zařazeny i děti starší 16 let. 

Z 32 dětí bylo 13 dívek a 19 chlapců. Průměrný věk probandů byl 13,3 ± 2,35 

let. Průměrný percentil BMI byl 99,01 ± 2,2. 

Proband č. 1 byla pacientkou MUDr. Kytnarové z Dětské endokrinologie, 

diabetologie a obezitologie KDDL. Ostatní probandi byli pacienti Léčebny Dr. Filipa 

v lázních Poděbrady. 

4.2 Metodika vyšetření: 

4.2.1  Průběh vyšetření: 

Vyšetření dětí s obezitou probíhalo během listopadu 2012 až února 2013. 

Proband č. 1 byl vyšetřen na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNM. 

Ostatní probandi byli vyšetřeni v Léčebně Dr. Filipa v Poděbradech. Bylo provedeno 

kvantitativní hodnocení motorických dovednosti pomocí diagnostického testu MABC – 

2. Vyšetření bylo dále doplněno o Test pozornost d2 a získání anamnestických dat o 

sportovní aktivitě jednotlivých probandů. Probandovi č. 1 a č. 13 byl dán na týden 

monitor aktivity Actigraph. Avšak pro nespolupráci obou probandů nebyly výsledky 

tohoto měření použity v této práci. 

V léčebně byla vyhrazena jedna místnost, ve které mohlo probíhat vyšetření 

pokud možno bez rušivých vlivů.  

Každé z dětí bylo před vyšetření seznámeno s jeho průběhem, poté byly 

odebrány anamnestická data (chronologický věk, výška, váha, preferovaná ruka). Podle 

věku dítěte byla vybrána vhodná sada testů buď pro věk 7 – 10 nebo pro věk 11 -  16 

(sada testů pro věkovou kategorii 3 – 6 let není v současné době v České republice 

k dispozici). 

Nejdříve proběhlo vyšetření pomocí Testu pozornosti d2 a poté jsme přistoupili 

k vykonávání jednotlivých část MABC – 2. Každý z úkolů, který mělo dítě absolvovat, 

byl dítěti názorně vysvětlen. Součástí byla i praktická ukázka provedení examinátorem. 

Poté mělo dítě možnost si daný úkol z poloviny vyzkoušet. Během toho bylo 
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upozorněno na možné chyby v provedení úkolů. Poté následoval oficiální měřený 

pokus, pokud bylo nutné zopakovat, následoval pokus druhý. Výsledky byly 

zaznamenány do hodnotícího archu.  

 

4.2.2 MABC – 2 test (Henderson et al., 2007, s. 42 – 75) 

 Popis jednotlivých úkolů (viz Příloha č. 1. Obrázek 17 – 33) 

 Kategorie 7 – 10 let 

MD1 – Umísťování kolíčků 

Během tohoto úkolu sedí dítě pohodlně na židli u stolu. Na podložce před ním je 

umístěna deska s otvory a krabička a 12 kolíčky. Úkol se nejdříve provádí preferovanou 

rukou (ruka používaná pro psaní) a poté druhou rukou. Jednou rukou přidržuje neustále 

během úkolu krabičku s kolíčky a druhou postupně vybírá kolíčky z krabičky a po 

jednom je co nejrychleji umisťuje do otvorů v desce. Při provádění tohoto úkolu nesmí 

otáčet kolíčky pomocí těla, desky či stolu. Měří se čas od okamžiku, kdy se testovaná 

ruka zvedne od podložky do okamžiku umístění posledního kolíčku do desky. 

 

MD2 – Navlékání šňůrky 

Tento úkol se provádí také vsedě u stolu. Na prostikluzové podložce před dítětem je 

umístěna destička s otvory a červená šňůrka. Na pokyn začne dítě provlékat šňůrku 

otvory v desce. Opět se měří čas od doby, kdy opustí ruce dítěte desku stolu a čas se 

stopne ve chvíli, kdy dítě provleče šňůrku všemi otvory destičky. 

 

MD3 – Kreslení dráhy 2 

Úkolem dítěte je kreslit preferovanou rukou souvislou čáru po vyznačené dráze. 

Hodnotí se počet chyb, tedy přetažení čáry přes vyznačené hranice, přerušení souvislé 

čáry či změna směru tahu. 

 

AC1 – Chytání dvěma rukama 

Dítě má za úkol házet jednou či oběma rukama tenisový míček proti zdi ze 

vzdálenost 2m od stěny a chytat oběma rukama. Děti ve věku od 7 do 8 let mohou chytit 

míček s jedním dopadem o zem, děti ve věku od 10 do 11 let musí chytit míček bez 

dopadu na zem. Při házení o zeď nemůže dítě překročit vyznačenou čáru na zemi, při 
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chytání může udělat výkrok dopředu či stranou. Zaznamenává se počet dobře 

chycených míčů. 

 

AC2 – Házení sáčku na podložku 

Dítě během úkolu stojí na podložce a nesmí z ní vykročit. Jednou rukou (je 

jedno, kterou ruku k házení použije) hází sáček do červeného terče umístěného ve 

vzdálenosti 1,8m od podložky. Zaznamenává se počet hodů, kdy sáček zasáhne červený 

terč. 

 

BAL1 – Rovnováha na desce 

Úkolem dítěte je balancovat na labilní desce, která je umístěna na neklouzavé 

podložce. Během provádění se nesmí druhá noha dotýkat nohy stojné, balanční 

podložky a země. Testují se obě nohy. Pokud dítě vydrží balancovat po dobu 30s není 

potřeba opakovat pokus. 

 

BAL2 – Chůze vpřed s dotykem „pata-špička“ 

Na zemi je umístěna vyznačená čára dlouhá 4,5m. Dítě musí během provádění 

úkolu jít po čáře tak, že klade patu přední nohy před špičku zadní nohy (musí se 

dotýkat). Cílem úkolu je provést 15 kroků či dojít na konec čáry. Chybou je, když dítě 

vybočí z čáry, udělá mezeru mezi jednotlivými kroky, posouvá nohy po čáře nebo se 

dotýká volnou nohou podlahy. 

 

BAL3 – Poskoky po podložkách 

Úkol začíná tak, že dítě stojí na jedné noze na podložce. Na pokyn provádí 5 

souvislých poskoků, během nichž nesmí přešlápnout přes okraj podložky. Poslední skok 

musí zakončit v rovnovážné pozici v červeném středu. Testují se obě dvě končetiny a 

zaznamenává se počet dobře provedených poskoků. 

 

 Kategorie 11 – 16 let 

MD1 – Otáčení kolíčků 

Během provádění úkolu sedí dítě u stolu. Na desce stolu je umístěna podložka, 

na níž je položena deska s kolíčky. Jednou rukou přidržuje desku a druhou ruku má 

volně položenou na desce stolu. Na povel zkoušejícího začne testovanou rukou otáčet 
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postupně kolíčky a dává je zpět do otvoru. Jako špatně provedený úkol se hodnotí 

tehdy, pokud použije k otočení tělo, desku či stůl. Nejdříve se testuje preferovaná ruka a 

poté druhá. 

 

MD2 – Trojúhelník s maticemi a šrouby 

Dítě sedí u stolu. Na podložce před ním je umístěna podložka se třemi matice, 

šrouby a plastovými pruhy. Dále je tam umístěn i modelový vzor dokončeného 

trojúhelníku. Na pokyn začne dítě co nejrychleji skládat trojúhelník podle dokončeného 

modelového vzoru. Čas měříme od chvíle, kdy ruce opustí desku stolu a zastavujeme 

tehdy, když přišroubuje poslední matici. 

  

MD3 – Kreslení dráhy 3 

Zadání toho úkole je stejné jako u úkolu věkové kategorie 7 – 10 let, pouze se 

liší tvar dráhy. 

 

AC1 – Chytání jednou rukou 

Na zemi je nalepená čára ve vzdálenosti 2m od stěny. Dítě stojí za čárou a hází 

tenisový míček o zeď. Úkolem je chytit ho jednou rukou bez dopadu míčku o zem. 

Během házení nesmí překročit vyznačenou čáru. Testují se obě ruce. 

 

AC2 – Házení na terč na zdi 

Na zeď umístíme terč tak, že jeho spodní hrana je ve výšce vrcholu hlavy dítěte. 

Dítě stojí za čárou ve vzdálenosti 2,5m od zdi. Úkolem je trefit terč. Je jedno, kterou 

ruku dítě k hodu použije. Dítě hází celkem 10x. 

 

BAL1 – Rovnováha na dvou deskách 

Úkolem je udržet rovnováhu na dvou spojených deskách bez dotyku základů 

desky či podlahy. Dítě stojí tak, aby se pata přední nohy dotýkala špičky zadní nohy. 

Hodnotíme dosažený čas. Maximum je 30 sekund. 

 

BAL2 – Chůze vzad s dotykem „pata – špička“ 

Tento úkol je stejný jako úkol pro věkovou kategorii 7-10. V tomto případě jde 

dítě po čáre pozpátku. 
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BAL3 – Poskoky po podložkách „cik – cak“ 

Tento úkol se provádí stejně jako úkol pro věkovou kategorii 7-10 let. Liší se 

pouze v uspořádání podložek.  

 

 Hodnocení MABC-2 testu: 

Podle výkonu dítěte v jednotlivých částech MABC – 2 testu určíme standardní 

skóre úkolu, které je odlišné pro různý chronologický věk. Pokud je úkol prováděn 

oběma končetinami, jsou výsledky zprůměrovány a zaokrouhleny na celé číslo 

(výsledek menší jak 10 směrem dolů, výsledek větší jak 10 nahoru). Jednotlivá 

standardní skóre sečteme a získáme tak tři čísla charakterizující skóre jednotlivých 

komponent. Toto skóre podle tabulky převedeme na standardní skóre jednotlivých 

komponent a podle tohoto určíme v tabulce percentil. Jako poslední vyhodnotíme skóre 

celkové (TTS – Total Test Score), které získáme sečtením standardních skór 

jednotlivých komponent testu. Toto číslo opět podle tabulky převedeme na standardní 

skóre a zjistíme odpovídající percentil. Podle výsledného percentilu a standardního 

skóre testu pak určíme míru motorických obtíží (viz. Tabulka 8) (Henderson et al., 

2007, s. 80-82)     

 

Skóre Total Test Score 
Percentilové 

pásmo 
Popis 

Červená 

zóna 
56 a méně 

Na nebo pod 5. 

percentilem 
Značí signifikantní motorické obtíže 

Žlutá 

zóna 
57 – 67 

5. až 15. percentil 

včetně 

Naznačuje, že dítě je „ohroženo“ 

motorickými obtížemi, je nutné jeho 

sledování 

Zelená 

zóna 
Více než 67 Nad 15. percentilem Žádné motorické obtíže 

Tabulka 8 Interpretace celkové skóre MABC-2 testu (Henderson et al., 2007) 
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4.2.3 Test pozornosti d2 

Tento test je zkouška selektivní pozornosti. Jeho vykonání je časově omezené.  

Jedná se o standardizovanou verzi tzv. škrtacího testu. Jeho úkolem je změřit rychlost 

zpracování, schopnost dodržování pravidel a kvalitu rozlišovacích schopností při 

odlišování podobných zrakových vjemů (Brickenkamp, Zillmer, 2000, s. 6 – 7).  

Věkové rozmezí pro zpracování tohoto testu je 9 – 60 let. Tento test se může 

provádět jak individuálně tak skupinově. Celý test i se zadáním lze provést během 8 

minut (Brickenkamp, Zillmer, 2000, s. 6 – 7). 

Test se skládá ze dvou listů (viz Příloha č. 3, Obrázek 36 a 37). Na jednom listu 

se zaznamenávají informace o testované osobě, po vypracování testu i dosažené skóre a 

jeho součástí je i ukázkový řádek pro seznámení s testem. Na opačné straně je pak 

samotný test. Skládá se ze 14 řádek, z nichž každá obsahuje 47 znaků. Znaky jsou 

tvořeny písmeny „d“ a „p“ a jsou doplněny o jednu až čtyři krátké svislé čárky, které 

jsou umístěny buď pod písmenem, nebo nad písmenem. Úkolem vyšetřovaného je 

prohlížení jednotlivých řádek a vyškrtávání všech „d“ se dvěma čárkami. Na každou 

řádku má vyšetřovaný 20s (Brickenkamp, Zillmer, 2000, s. 6 – 7). 

Tento test může zadávat osoba, která se dostatečně seznámila s příručkou a měla 

být i schopna výsledky administrovat a skórovat. Interpretace výsledku by měla být 

v rukách osoby se znalostí psychologie a základů psychologického testování 

(Brickenkamp, Zillmer, 2000, s. 6 – 7).  

 

4.2.4 Stanovení percentilu BMI 

Hodnoty BMI byly stanoveny ze vzorce BMI=h/v2 (h znamená tělesnou 

hmotnost měřenou v kilogramech a v označuje tělesnou výšku měřenou v metrech). 

Údaje o hmotnosti a výšce jednotlivých probandů byly zadány do programu 

Kompendium pediatrické auxologie 2005. Tento program ze zadaných údajů vypočítal 

percentil obezity daného probanda vhledem k jeho věku a pohlaví. 

V Příloze č. 2 (Obrázek 34 – 35) jsou zobrazeny percentilové grafy pro dívky a 

chlapce ve věku od 0 – 18 let. 
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4.3 Zpracování dat 

Pro potvrzení či vyvrácení nulové hypotézy č. 1 jsme využili Chi-kvadrat. Data 

jsme zadali do internetové aplikace Test chi-kvadrát nezávislosti v kontingenční tabulce 

dostupný z: http://www.milankabrt.cz/testNezavislosti/final.php. 

Pro porovnání průměrných motorických dovedností obézních chlapců a dívek 

jsme použili nepárový T-test dvou nezávislých proměnných. Hladina významnosti byla 

stanovena na 5% (p ˂ 0,05). Zpracování bylo provedeno v programu Microsoft Excel 

2007. 

Dále jsme srovnávali průměrné motorické hodnoty jemné motoriky, chytání a 

míření, a rovnováhy u obézních dívek a poté jsme porovnávali stejné hodnoty u 

obézních chlapců. K tomuto účelu jsme využili statistickou analýzu ANOVA. Hladina 

významnosti byla stanovena na 5% (p ˂ 0,05). Zpracování bylo provedeno v programu 

Microsoft Excel 2007. Pokud vyšly rozdíly mezi jednotlivými komponentami jako 

statisticky významné, využili jsme Tukey HSD test, pomocí něhož jsme zkoumali, mezi 

kterými položkami je tato statistická významnost. Tento test je dostupný na internetové 

adrese: http://www.vassarstats.net/.  

Jako poslední jsme zkoumali korelace mezi motorickými dovednostmi obézních 

dívek a chlapců a percentilem BMI, a motorickými dovednostmi a pozorností. Pro 

stanovení úrovně pozornosti jsme použili parametr výkon soustředění VS. Ten získáme 

odečtením počtu položek, které byly v testu chybně zaškrtnuty, od správně zaškrtnutých 

položek „d2“ (Brickenkamp, Zillmer, 2000, s. 16). Tento parametr jsme zvolili, protože 

odpovídá standardní psychologické metodě hodnocení výkonnosti. Je více citlivý vůči přesnosti 

a pečlivosti výkonu než jiný parament, který se v tomto testu také hodnotí a to celkový výkon, 

který je ovlivněn více rychlostí práce testovaného. (Brickenkamp, Zillmer, 2000, s. 25). 

Tyto vztahy byly hodnoceny na základě výpočtu Pearsonova korelačního 

koeficientu (r), který byl následně dosazen do testu významnosti korelačního 

koeficientu (t - statistika). Výsledná hodnota byla porovnána s kvantilem Studentova t-

rozdělení, která je stanovena pro daný počet stupňů volnosti a hladinu statistické 

významnosti p = 0,05.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Výsledky jednotlivých dětí v MABC-2 testu  

V této tabulce (Tabulka 9) jsou zaznamenány standardní skóre jednotlivých testů 

(MD1, MD2, MD3, AC1, AC2, BAL1, BAL2, BAL3, MD – Manuální zručnost, AC – 

Míření a chytání, BAL - Rovnováha), dále skóre komponent (MD-SC, AC-SC, BAL-

SC), standardní skóre komponent (MD-SS, AC-SS, BAL-SS) a odpovídající percentil 

(MD-P, AC-P, BAL-P). Na konci tabulky v posledních třech sloupcích je zaznamenáno 

celkové skóre (TTS), standardní skóre (SS) a odpovídající percentil (P). Tato tabulka 

shrnuje výsledky všech testovaných probandů.  

 Věk Pohlaví MD1 MD2 MD3 

MD 

AC1 AC2 

AC 

BAL1 BAL2 BAL3 

BAL TTS 

SC SS P SC SS P SC SS P TTS SS P 

Prob. 

1 
16 dívka 13 12 12 37 14 91 5 4 9 3 1 13 12 11 36 14 91 82 11 63 

Prob. 

2. 
13 chlapec 11 6 13 30 10 50 13 10 23 12 75 13 12 7 32 10 50 85 11 63 

Prob. 

3 
13 chlapec 8 6 13 27 9 37 5 9 14 7 16 7 3 2 12 3 1 53 5 5 

Prob. 

4 
15 chlapec 8 10 12 30 10 50 11 10 21 11 63 13 6 6 25 8 25 76 9 37 

Prob. 

5 
13 dívka 5 1 13 19 6 9 8 9 17 9 37 10 3 11 24 7 16 60 6 9 

Prob. 

6 
13 chlapec 11 10 13 34 12 75 14 10 24 13 84 8 6 2 16 5 5 74 9 37 

Prob. 

7 
13 chlapec 5 14 13 32 11 63 12 9 21 11 63 7 11 11 29 9 37 82 11 63 

Prob. 

8 
13 dívka 9 9 13 31 11 63 6 10 16 8 25 7 3 1 11 3 1 58 6 9 

Prob. 

9 
11 chlapec 10 1 1 12 3 1 12 11 23 12 75 8 3 2 12 3 1 47 4 2 

Prob. 

10 
17 chlapec 8 6 6 20 6 9 4 7 11 5 5 4 3 6 13 4 2 44 4 2 

Prob. 

11 
13 chlapec 17 5 13 32 11 63 9 10 19 10 50 8 12 11 31 10 50 82 11 63 

Prob. 

12 
14 chlapec 1 1 12 14 4 2 11 15 26 14 91 5 6 11 22 6 9 62 6 9 

Prob. 

13 
13 dívka 11 1 13 25 8 25 11 9 20 10 50 13 12 11 36 14 91 81 10 50 

Prob. 

14 
13 chlapec 8 7 7 22 7 16 11 10 21 11 63 13 12 11 36 14 91 79 10 50 

Prob. 

15 
18 dívka 14 9 12 35 13 84 9 12 21 11 63 13 12 11 36 14 91 92 13 84 

Prob. 

16 
11 chlapec 5 5 13 23 7 16 8 13 21 11 63 7 8 2 17 5 5 61 6 9 

Prob. 

17 
13 chlapec 8 5 13 26 9 37 12 9 21 11 63 7 12 11 40 17 99 87 12 75 

Prob. 

18 
13 dívka 9 8 13 30 10 50 14 12 26 14 91 13 12 11 36 14 91 92 13 84 

Prob. 

19 
17 chlapec 5 6 7 18 5 6 12 15 27 15 95 4 12 11 27 8 25 72 8 25 

Prob. 

20 
13 chlapec 10 10 9 29 10 50 12 9 21 11 63 10 12 6 28 9 37 78 10 50 

Prob. 

21 
9 dívka 11 10 11 32 11 63 15 14 29 16 98 13 11 12 36 14 91 97 15 95 

Prob. 

22 
15 chlapec 8 8 12 28 9 37 9 8 17 9 37 7 5 11 23 7 16 68 8 25 

Prob. 

23 
11 dívka 9 7 13 29 9 37 8 10 18 9 37 13 12 11 36 14 91 83 11 63 

Prob. 

24 
12 dívka 4 1 10 15 4 2 11 10 21 11 63 13 12 6 31 10 50 67 7 16 
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Prob. 

25 
9 chlapec 12 12 11 35 13 84 10 11 21 11 63 13 11 12 36 14 91 92 13 84 

Prob. 

26 
9 dívka 8 4 12 24 8 25 5 9 14 7 16 5 3 2 10 2 0,5 48 4 2 

Prob. 

27 
17 dívka 13 11 12 36 13 84 8 10 18 9 37 13 12 11 36 14 91 90 13 84 

Prob. 

28 
17 dívka 7 6 12 25 8 25 11 9 20 10 50 8 12 11 31 10 50 76 9 37 

Prob. 

29 
13 chlapec 8 11 13 32 11 63 8 4 12 5 5 4 12 2 18 5 5 62 6 9 

Prob. 

30 
13 chlapec 4 6 13 23 7 16 12 10 22 12 75 5 5 11 21 6 9 66 7 16 

Prob. 

31 
11 chlapec 10 1 4 15 4 2 8 7 15 8 25 5 3 1 9 2 0,5 39 3 1 

Prob. 

32 
16 dívka 13 5 12 30 10 50 10 12 22 12 75 3 5 11 29 9 37 81 10 50 

Tabulka 9 Přehled výsledků jednotlivých dětí v MABC - 2 testu 

 Grafické znázornění celkového skóre a skóre komponent jednotlivých dětí 

Tento graf (Obrázek 1) znázorňuje celkové skóre (TTS) v MABC-2 testu 

jednotlivých dětí (výška sloupce). Dílčí barevné části ukazují skóre jednotlivých 

komponent (MD – manuální zručnost, AC – míření a chytání, BAL - rovnováha). 

 

        Obrázek 1 Celkové skóre (TTS) a dílčí skóre komponent (SC) jednotlivých dětí 
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 Grafické znázornění celkového skóre jednotlivých dětí v MABC-2 testu 

Tento graf (Obrázek 2) znázorňuje porovnání celkového skóre jednotlivých dětí 

v MABC-2 testu. V grafu je vyznačena žlutě hranice, od které může být dítě ohroženo 

motorickými obtížemi, a červeně hranice, která značí signifikantní motorickou poruchu. 

 

Obrázek 2 Celkové skóre jednotlivých dětí v MABC-2 testu 

Z grafu vyplývá, že celkově 5 dětí se umístilo pod hranicí 56 bodů v TTS 

(celkové skóre) a 7 dětí se umístilo mezi 57 – 67 body TTS (celkové skóre). 
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 Grafické znázornění výsledného percentilu jednotlivých dětí v MABC-2 testu 

Tento graf (Obrázek 3) znázorňuje porovnání výsledného percentilu 

jednotlivých dětí v MABC-2 testu. V grafu je vyznačena žlutě hranice, od které může 

být dítě ohroženo motorickými obtížemi, a červeně hranice, která značí signifikantní 

motorickou poruchu. 

 

Obrázek 3 Percentil jednotlivých dětí v MABC-2 testu 

Z tohoto grafu vyplývá, že z celkového počtu 32 dětí je 5 dětí na nebo pod 

hranicí 5. percentilu a 5 dětí mezi 5. a 15. percentilem.   

 

Pomocí Chí-kvadrát testu jsme zjistili, že na hladině významnosti 5% zamítáme 

nulovou hypotézu č. 1 a přijímáme alternativní hypotézu č. 1, která říká, že relativní 

četnost motorických obtíží u obézních dětí se signifikantně liší od relativní četnosti 

motorických obtíží u běžné populace. 
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5.2 Celkové výsledky MABC-2- testu u dívek 

Tato tabulka (Tabulka 10) zobrazuje standardní skóre jednotlivých testů (MD1, 

MD2, MD3, AC1, AC2, BAL1, BAL2, BAL3, MD – Manuální zručnost, AC – Míření a 

chytání, BAL - Rovnováha), dále skóre komponent (MD-SC, AC-SC, BAL-SC), 

standardní skóre komponent (MD-SS, AC-SS, BAL-SS) a odpovídající percentil (MD-

P, AC-P, BAL-P). Na konci tabulky v posledních třech sloupcích je zaznamenáno 

celkové skóre (TTS), standardní skóre (SS) a odpovídající percentil (P). Tabulka 

shrnuje výsledky dívek. 

 Věk Pohlaví MD1 MD2 MD3 

MD 

AC1 AC2 

AC 

BAL1 BAL2 BAL3 

BAL TTS 

SC SS P SC SS P SC SS P TTS SS P 

Prob. 

1 
16 dívka 13 12 12 37 14 91 5 4 9 3 1 13 12 11 36 14 91 82 11 63 

Prob. 

5 
13 dívka 5 1 13 19 6 9 8 9 17 9 37 10 3 11 24 7 16 60 6 9 

Prob. 

8 
13 dívka 9 9 13 31 11 63 6 10 16 8 25 7 3 1 11 3 1 58 6 9 

Prob. 

13 
13 dívka 11 1 13 25 8 25 11 9 20 10 50 13 12 11 36 14 91 81 10 50 

Prob. 

15 
18 dívka 14 9 12 35 13 84 9 12 21 11 63 13 12 11 36 14 91 92 13 84 

Prob. 

18 
13 dívka 9 8 13 30 10 50 14 12 26 14 91 13 12 11 36 14 91 92 13 84 

Prob. 

21 
9 dívka 11 10 11 32 11 63 15 14 29 16 98 13 11 12 36 14 91 97 15 95 

Prob. 

23 
11 dívka 9 7 13 29 9 37 8 10 18 9 37 13 12 11 36 14 91 83 11 63 

Prob. 

24 
12 dívka 4 1 10 15 4 2 11 10 21 11 63 13 12 6 31 10 50 67 7 16 

Prob. 

26 
9 dívka 8 4 12 24 8 25 5 9 14 7 16 5 3 2 10 2 0,5 48 4 2 

Prob. 

27 
17 dívka 13 11 12 36 13 84 8 10 18 9 37 13 12 11 36 14 91 90 13 84 

Prob. 

28 
17 dívka 7 6 12 25 8 25 11 9 20 10 50 8 12 11 31 10 50 76 9 37 

Prob. 

32 
16 dívka 13 5 12 30 10 50 10 12 22 12 75 3 5 11 29 9 37 81 10 50 

Tabulka 10 Celkové výsledky dívek v MABC-2 testu 
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 Grafické znázornění celkového skóre a skóre komponent MABC-2 testu u 

dívek 

Tento graf (Obrázek 4) znázorňuje celkové skóre (TTS) v MABC-2 testu u 

dívek (výška sloupce). Dílčí barevné části ukazují skóre jednotlivých komponent (MD – 

manuální zručnost, AC – míření a chytání, BAL - rovnováha). 

            

Obrázek 4 Celkové skóre (TTS) a dílčí skóre komponent (SC) dívek 

 Grafické znázornění aritmetického průměrů standardního skóre jednotlivých 

komponenet MABC-2 testu u dívek 

Průměrné hodnoty standardního skóre jednotlivých komponenet (MD – 

Manuální zručnost, AC – Míření a chytání, BAL – Rovnováha) a směrodatné odchylky 

u dívek zobrazuje Tabulka 11. 

 MD AC BAL 

Aritmetický 

průměr 
9,62 9,92 10,69 

Směrodatná 

odchylka 
2,76 3,07 4,19 

Tabulka 11 Průměrné hodnoty standardního skóre a směrodatné odchylky u dívek 
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Tento graf (Obrázek 5) porovnává aritmetický průměr standardního skóre (SS) 

v jednotlivých komponentách testu MABC-2 (MD – Manuální zručnost, AC – Míření a 

chytání, BAL – Rovnováha). Aritmetický průměr byl počítán z výsledků dívek. 

 

Obrázek 5 Porovnání průměrného standardního skóre jednotlivých komponent u dívek a znázornění 

směrodatných odchylek 

Z grafu vyplývá, že dívky dosáhli průměrně vyššího standardního skóre 

v testech hodnotících rovnováhu (BAL). Průměrně nejmenšího standardního skóre pak 

dosáhli v testech manuální zručnosti (MD). 

Pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) a Tukey HSD Testu jsme zjistili, že 

hodnota p = 0,7286. Rozdíl tedy není signifikantně významný (pro signifikantní 

významnost je p ˂ 0,05). 

 

 

 

 Grafická znázornění celkového skóre MABC-2 testu dívek 
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Tento graf (Obrázek 6) znázorňuje porovnání celkového skóre (TTS) MABC-2 

testu dívek. V grafu je vyznačena žlutě hranice, od které může být dítě ohroženo 

motorickými obtížemi, a červeně hranice, která značí signifikantní motorickou poruchu. 

 

Obrázek 6 Celkové skóre MABC-2 testu dívek  

Z grafu vyplývá, že jedna dívka z celkového počtu 13 dívek se umístila pod 

hranicí signifikantních motorických potíží a 3 dívky se umístily pod hranicí, značící 

možné ohrožení motorickými obtížemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 Grafické znázornění výsledného percentilu dívek v MABC-2 testu 
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Tento graf (Obrázek 7) znázorňuje porovnání výsledného percentilu dívek 

v MABC-2 testu. V grafu je vyznačena žlutě hranice, od které může být dítě ohroženo 

motorickými obtížemi, a červeně hranice, která značí signifikantní motorickou poruchu. 

 

Obrázek 7 Výsledný percentil dívek v MABC-2 testu 

Z tohoto grafu vyplývá, že z celkového počtu 13 dívek jedna dívka dosáhla 

úrovně pod 5. percentilem, který označuje signifikantní motorickou poruchu, a dvě 

dívky se umístily mezi 5. a 15. percentilem, který značí možné ohrožení pohybovými 

obtížemi. 
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5.3 Celkové výsledky MABC-2 testu u chlapců 

Tato tabulka (Tabulka 12) ukazuje standardní skóre jednotlivých testů (MD1, 

MD2, MD3, AC1, AC2, BAL1, BAL2, BAL3, MD – Manuální zručnost, AC – Míření a 

chytání, BAL - Rovnováha), dále skóre komponent (MD-SC, AC-SC, BAL-SC), 

standardní skóre komponent (MD-SS, AC-SS, BAL-SS) a odpovídající percentil (MD-

P, AC-P, BAL-P). Na konci tabulky v posledních třech sloupcích je zaznamenáno 

celkové skóre (TTS), standardní skóre (SS) a odpovídající percentil (P). Tabulka 

shrnuje výsledky chlapců. 

 Věk Pohlaví MD1 MD2 MD3 

MD 

AC1 AC2 

AC 

BAL1 BAL2 BAL3 

BAL TTS 

SC SS P SC SS P SC SS P TTS SS P 

Prob. 

2 
13 chlapec 11 6 13 30 10 50 13 10 23 12 75 13 12 7 32 10 50 85 11 63 

Prob. 

3 
13 chlapec 8 6 13 27 9 37 5 9 14 7 16 7 3 2 12 3 1 53 5 5 

Prob. 

4 
15 chlapec 8 10 12 30 10 50 11 10 21 11 63 13 6 6 25 8 25 76 9 37 

Prob. 

6 
13 chlapec 11 10 13 34 12 75 14 10 24 13 84 8 6 2 16 5 5 74 9 37 

Prob. 

7 
13 chlapec 5 14 13 32 11 63 12 9 21 11 63 7 11 11 29 9 37 82 11 63 

Prob. 

9 
11 chlapec 10 1 1 12 3 1 12 11 23 12 75 8 3 2 12 3 1 49 4 2 

Prob. 

10 
17 chlapec 8 6 6 20 6 9 4 7 11 5 5 4 3 6 13 4 2 44 4 2 

Prob. 

11 
13 chlapec 17 5 13 32 11 63 9 10 19 10 50 8 12 11 31 10 50 82 11 63 

Prob. 

12 
14 chlapec 1 1 12 14 4 2 11 15 26 14 91 5 6 11 22 6 9 62 6 9 

Prob. 

14 
13 chlapec 8 7 7 22 7 16 11 10 21 11 63 13 12 11 36 14 91 79 10 50 

Prob. 

16 
11 chlapec 5 5 13 23 7 16 8 13 21 11 63 7 8 2 17 5 5 61 6 9 

Prob. 

17 
13 chlapec 8 5 13 26 9 37 12 9 21 11 63 7 12 11 40 17 99 87 12 75 

Prob. 

19 
17 chlapec 5 6 7 18 5 6 12 15 27 15 95 4 12 11 27 8 25 72 8 25 

Prob. 

20 
13 chlapec 10 10 9 29 10 50 12 9 21 11 63 10 12 6 28 9 37 78 10 50 

Prob. 

22 
15 chlapec 8 8 12 28 9 37 9 8 17 9 37 7 5 11 23 7 16 68 8 25 

Prob. 

25 
9 chlapec 12 12 11 35 13 84 10 11 21 11 63 13 11 12 36 14 91 92 13 84 

Prob. 

29 
13 chlapec 8 11 13 32 11 63 8 4 12 5 5 4 12 2 18 5 5 62 6 9 

Prob. 

30 
13 chlapec 4 6 13 23 7 16 12 10 22 12 75 5 5 11 21 6 9 66 7 16 

Prob. 

31 
11 chlapec 10 1 4 15 4 2 8 7 15 8 25 5 3 1 9 2 0,5 39 3 1 

Tabulka 12 Celkové výsledky chlapců v MABC-2 testu 
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 Grafické znázornění celkového skóre a skóre komponent MABC-2 testu u 

chlapců 

Tento graf (Obrázek 8) znázorňuje celkové skóre (TTS) v MABC-2 testu u 

chlapců (výška sloupce). Dílčí barevné části ukazují skóre jednotlivých komponent 

(MD – manuální zručnost, AC – míření a chytání, BAL - rovnováha). 

 

Obrázek 8 Celkové skóre (TTS) a dílčí skóre komponent (SC) chlapců 

 Grafické znázornění aritmetického průměrů standartního skóre jednotlivých 

komponenet MABC-2 testu u chlapců 

Průměrné hodnoty standartního skóre jednotlivých komponenet (MD – 

Manuální zručnost, AC – Míření a chytání, BAL – Rovnováha) a směrodatné odchylky 

u chlapců zobrazuje Tabulka 13. 

 MD AC BAL 

Aritmetický 

průměr 
8,32 10,47 7,63 

Směrodatná 

odchylka 
2,85 2,6 3,96 

Tabulka 13 Průměrné hodnoty standardního skóre a směrodatné odchylky u chlapců 
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Tento graf (Obrázek 9) porovnává aritmetický průměr standartního skóre (SS) 

v jednotlivých komponentách testu MABC-2 (MD – Manuální zručnost, AC – Míření a 

chytání, BAL – Rovnováha). Aritmetický průměr byl počítán z výsledků chlapců. 

 

Obrázek 9 Porovnání standardního skóre jednotlivých komponent a znázornění směrodatných odchylek 

u chlapců 

Z toho grafu vyplývá, že chlapci dosáhly průměrně nejvyšších hodnot v testech 

míření a chytání (AC) a průměrně nejmenších hodnot v testech rovnováhy (BAL). 

Pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) jsme zjistili, že hodnota p = 0,026549. 

Rozdíl tedy je signifikantně významný (pro signifikantní významnost je p ˂ 0,05). 

Pomocí Tukey HSD Testu jsme zjistili, že tato signifikantní významnost se týká pouze 

rozdílu mezi hodnotami AC (Míření a chytání) a BAL (Rovnováha). 
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 Grafické znázornění celkového skóre MABC-2 testu u chlapců 

Tento graf (Obrázek 10) znázorňuje porovnání celkového skóre MABC-2 testu 

chlapců. V grafu je vyznačena žlutě hranice, od které může být dítě ohroženo 

motorickými obtížemi, a červeně hranice, která značí signifikantní motorickou poruchu. 

 

Obrázek 10 Celkové skóre MABC-2 testu chlapců 

Z toho grafu vyplývá, že z celkového počtu 19 chlapců se podle celkového skóre 

umístili čtyři chlapci pod hranicí, označující signifikantní motorické obtíže, a čtyři 

chlapci pod hranicí možného ohrožení pohybovými obtížemi.  
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 Grafické znázornění výsledného percentilu MABC-2 testu u chlapců 

Tento graf (Obrázek 11) znázorňuje porovnání výsledného percentilu chlapců 

v MABC-2 testu. V grafu je vyznačena žlutě hranice, od které může být dítě ohroženo 

motorickými obtížemi, a červeně hranice, která značí signifikantní motorickou poruchu. 

 

Obrázek 11 Výsledný percentil chlapců v MABC-2 testu 

Z grafu vyplývá, že pod či na hranici 5. percentilu se umístili čtyři chlapci. Pod 

hranicí značící možné ohrožení motorickými obtížemi se umístili 3 chlapci z celkového 

počtu 19 mužských probandů. 
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 Grafické znázornění porovnání aritmetického průměrů standardního skóre u 

chlapců a dívek 

Tento graf (Obrázek 12) porovnává aritmetický průměr standardního skóre 

MABC-2 testu u dívek a chlapců.  

 

Obrázek 12 Porovnání průměrného standardního skóre u obézních chlapců a obézních dívek a 

znázornění směrodatných odchylek 

Z tohoto grafu vyplývá, že obézní dívky měli průměrně nižší úroveň 

motorických dovedností než obézní chlapci. 

Pomocí nepárového T-Testu s výsledkem p = 0,1337 jsme určili, že rozdíl mezi 

průměrnými výsledky obézních chlapců a obézních dívek není statisticky významný 

(pro statistickou významnost je p ˂ 0,05). 
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5.4 Korelace mezi motorickými dovednostmi a BMI vztaženého 

k věku dítěte 

Tato tabulka (Tabulka 14) znázorňuje percentil obezity jednotlivých probandů 

získaný z Kompendia pediatrické auxologie 2005 a výsledný percentil MABC-2 testu u 

všech měřených probandů. 

 Věk Pohlaví 
Percentil 

obezity 

Percentil 

MABC-2 testu 
 Věk Pohlaví 

Percentil 

obezity 

Percentil 

MABC-2 testu 

Prob. 1 16 dívka 99,9 63 Prob. 17 13 chlapec 99,9 75 

Prob. 2 13 chlapec 97,4 63 Prob. 18 13 dívka 99,9 84 

Prob. 3 13 chlapec 99,8 5 Prob. 19 17 chlapec 99,9 25 

Prob. 4 15 chlapec 96,2 37 Prob. 20 13 chlapec 99,9 50 

Prob. 5 13 dívka 99,8 9 Prob. 21 9 dívka 99,8 95 

Prob. 6 13 chlapec 99,9 37 Prob. 22 15 chlapec 99,9 25 

Prob. 7 13 chlapec 99,9 63 Prob. 23 11 dívka 99,9 63 

Prob. 8 13 dívka 96,9 9 Prob. 24 12 dívka 97,1 16 

Prob. 9 11 chlapec 99,9 2 Prob. 25 9 chlapec 96 84 

Prob. 10 17 chlapec 99,9 2 Prob. 26 9 dívka 95,3 2 

Prob. 11 13 chlapec 99,9 63 Prob. 27 17 dívka 89 84 

Prob. 12 14 chlapec 99,9 9 Prob. 28 17 dívka 99,9 37 

Prob. 13 13 dívka 99,9 50 Prob. 29 13 chlapec 99,9 9 

Prob. 14 13 chlapec 99,6 50 Prob. 30 13 chlapec 99,8 16 

Prob. 15 18 dívka 99,9 84 Prob. 31 11 chlapec 99,9 1 

Prob. 16 11 chlapec 99,9 9 Prob. 32 16 dívka 99,9 50 

Tabulka 14 Percentil obezity a výsledný percentil MABC-2 testu u jednotlivých dětí 

Z tabulky vyplývá, že ze 32 testovaných probandů je 25 probandů nad 99. 

percentilem, který značí střední, těžkou až morbidní obezitu. 2 probandi jsou 

v rozmezí 97. – 99. percentilu, což značí lehkou obezitu. 4 probandi jsou v rozmězí 

97. – 90. percentilu, který značí nadváhu. A 1 proband je pod hranicí 90. percentilu. 

Stanovení míry obezity jsme určovali podle tabulky č.  
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 Grafická znázornění korelace mezi výsledným percentilem MABC-2 testu a 

percentilu BMI vztaženého k věku dítěte u dívek 

Tento graf (Obrázek 13) ukazuje korelaci mezi percentilem BMI (Body Mass 

Index) a výsledným percentilem MABC-2 testu u dívek. 

 

Obrázek 13 Korelace výsledného percentilu MABC-2 testu a percentilu BMI u dívek 

 

Korelační vztahy mezi úrovní motorických dovedností testovaných pomocí 

MABC-2 testu a hodnotou BMI u obézních dívek byly hodnoceny na základě výpočtu 

Pearsonova korelačního koeficientu (r), který byl následně dosazen do testu 

významnosti korelačního koeficientu (t-statistika). Výsledná hodnota byla porovnána s 

kvantilem Studentova t-rozdělení, která je pro daný počet stupňů volnosti (n - 2 = 11) a 

hladinu statistické významnosti p = 0,05 tkrit = 2,201.  

Pro tuto korelaci vyšel Pearsonův korelační koeficient r = 0,0492. V testu 

významnosti korelační koeficientu vyšla hodnota t = 0,16347. Z daného výsledku 

vyplývá, že mezi úrovní motorických dovedností u obézních dívek a percentilem BMI 

neexistuje statisticky významná lineární korelace.  
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 Grafická znázornění korelace mezi výsledným percentilem MABC-2 testu a 

percentilu BMI vztaženého k věku dítěte u chlapců 

Tento graf (Obrázek 14) znázorňuje korealci mezi výsledným percentilem 

MABC-2 testu a percentilem BMI (Body Mass Index) u chlapců. 

 

Obrázek 14 Korelace výsledného percentilu MABC-2 testu a percentilu BMI u chlapců 

 

Korelační vztahy mezi úrovní motorických dovedností testovaných pomocí 

MABC-2 testu a hodnotou BMI u obézních chlapců byly hodnoceny na základě výpočtu 

Pearsonova korelačního koeficientu (r), který byl následně dosazen do testu 

významnosti korelačního koeficientu (t-statistika). Výsledná hodnota byla porovnána s 

kvantilem Studentova t-rozdělení, která je pro daný počet stupňů volnosti (n - 2 = 17) a 

hladinu statistické významnosti p = 0,05 tkrit = 2,110.  

Pro tuto korelaci vyšel Pearsonův korelační koeficient r = -0,46005. V testu 

významnosti korelační koeficientu vyšla hodnota t = -2,13695. Tato hodnota byla 

převedena na absolutní hodnotu. Z daného výsledku vyplývá, že mezi úrovní 

motorických dovedností u obézních chlapců a percentilem BMI existuje statisticky 

významná lineární korelace.  
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5.5 Test pozornosti d2 

V této tabulce (Tabulka 15) je zaznamenán percentil výkonu soustředění (VS - 

percentil) z Testu pozornosti d2. Výkon soustředění se získá odečtením počtu položek, které 

byly v testu chybně zaškrtnuty, od správně zaškrtnutých položek „d2“ (Brickenkamp, Zillmer, 

2000, s. 16). Tento parametr jsme zvolili, protože odpovídá standardní psychologické metodě 

hodnocení výkonnosti. Je více citlivý vůči přesnosti a pečlivosti výkonu než jiný parament, 

který se v tomto testu také hodnotí a to celkový výkon, který je ovlivněn více rychlostí práce 

testovaného. (Brickenkamp, Zillmer, 2000, s. 25).  

Tato hodnota je zaznamenána ve výsledkové tabulce testu jako percentilové rozpětí. Pro 

posouzení percentilu VS jsme použili horní hranici rozpětí. 

 

 Věk Pohlaví 
VS-percentil 

 Věk Pohlaví 
VS-percentil 

Prob. 1 16 dívka 
50 

Prob. 17 13 chlapec 
50 

Prob. 2 13 chlapec 
2,3 

Prob. 18 13 dívka 
50 

Prob. 3 13 chlapec 
1,8 

Prob. 19 17 chlapec 
10 

Prob. 4 15 chlapec 
10 

Prob. 20 13 chlapec 
25 

Prob. 5 13 dívka 
90 

Prob. 21 9 dívka 
10 

Prob. 6 13 chlapec 
50 

Prob. 22 15 chlapec 
0,1 

Prob. 7 13 chlapec 
15,9 

Prob. 23 11 dívka 
75 

Prob. 8 13 dívka 
25 

Prob. 24 12 dívka 
10 

Prob. 9 11 chlapec 
10 

Prob. 25 9 chlapec 
10 

Prob. 10 17 chlapec 
10 

Prob. 26 9 dívka 
2,3 

Prob. 11 13 chlapec 
25 

Prob. 27 17 dívka 
97,7 

Prob. 12 14 chlapec 
25 

Prob. 28 17 dívka 
75 

Prob. 13 13 dívka 
25 

Prob. 29 13 chlapec 
50 

Prob. 14 13 chlapec 
97,7 

Prob. 30 13 chlapec 
50 

Prob. 15 18 dívka 
10 

Prob. 31 11 chlapec 
10 

Prob. 16 11 chlapec 
0,1 

Prob. 32 16 dívka 
75 

Tabulka 15 Percentil výkonu soustředěni (VS) Testu pozornosti d2 
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 Grafické znázornění výkonu soustředění (VS) v Testu pozornosti d2 

jednotlivých dětí 

Tento graf (Obrázek 15) znázorňuje percentily výkonu soustředění (VS) v Testu 

pozornosti d2 u jednotlivých dětí. 

 

Obrázek 15 Percentily VS jednotlivých dětí 
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 Grafické znázornění korelace výsledného percentilu MABC-2 testu a výkonu 

soustředění (VS) z Testu pozornosti d2 u jednotlivých dětí 

Tento graf (Obrázek 16) znázorňuje korelaci mezi výsledným percentílem 

MABC-2 testu a percentilem výkonu soustředění (VS) získaného z Testu pozornosti d2. 

 

 

Obrázek 16 Korelace Testu pozornosti a MABC-2 testu 

 

Korelační vztahy mezi úrovní motorických dovedností u obézních dětí 

testovaných pomocí MABC-2 testu a pozorností byly hodnoceny na základě výpočtu 

Pearsonova korelačního koeficientu (r), který byl následně dosazen do testu 

významnosti korelačního koeficientu (t-statistika). Výsledná hodnota byla porovnána s 

kvantilem Studentova t-rozdělení, která je pro daný počet stupňů volnosti (n - 2 = 30) a 

hladinu statistické významnosti p = 0,05 tkrit = 2,042.  

Pro tuto korelaci vyšel Pearsonův korelační koeficient r = 0,2389. V testu 

významnosti korelační koeficientu vyšla hodnota t = 1,3476. Z daného výsledku 

vyplývá, že mezi úrovní motorických dovedností u obézních dětí a pozorností 

neexistuje statisticky významná lineární korelace.  
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6 DISKUZE 

Zájem o vývojovou dyspraxii resp. DCD v posledních letech stoupá (Visser, 

2003, s. 250). Tato porucha je poměrně častá. Vyskytuje se u 5 – 6% školních dětí 

(Zwicker et al., 2012, s. 573).  

Pro stanovení diagnózy DCD musí problémy s motorickou koordinací 

interferovat s aktivitami běžného denního života. Nejčastěji se jedná o problémy se 

sebeobsluhou (oblékání, zapínání knoflíků). Mohou se vyskytovat problémy ve škole, 

především v oblasti tělesné výchovy, děti s DCD mohou mít problémy s házením, 

chytáním, během a dalšími aktivitami. Problémy s motorickou koordinací pak 

neovlivňují pouze sportovní výkony v hodinách tělesné výchovy, ale i běžné dětské 

aktivity jako je např. jízda na kole. Je možné, že v důsledku jejich horších atletických 

dovedností se děti s DCD účastní méně náročných aktivit než jejich vrstevníci, což 

může vést k možné sociální izolaci těchto dětí (Zwicker et al., 2012, s. 576). 

Obezita jako pojem znamená nadměrné nakupení tukové tkáně. Je často 

spojována s nedostatkem pohybu. V minulém století byla nezřídka považována větší 

hmotnost dítěte za projev zdraví a dobré výživy. Dnes již víme, že obezita je chronickou 

metabolickou poruchou (Pastucha a kol., 2011, s. 10). 

V populaci přibývá dětí, které mají problémy s obezitou. Podle WHO je na světě 

dětí s nadváhou a obezitou více jak 118 miliónů (Pastucha a kol., 2011, s. 11-12). 

V České republice je v dětské populaci asi 5-10% obézních dětí. Za poslední čtvrtstoletí 

došlo ke ztrojnásobení počtu dětí s obezitou (Marinov, Pastucha; 2012; s. 13).  

V této práci jsme pro stanovení úrovně obezity použili BMI zasazený do 

percentilového grafu s ohledem na kalendářní věk dítěte. Využili jsme ho především pro 

jeho jednoduchý výpočet a všeobecné povědomí u laické veřejnosti. Jsme si vědomi 

toho, že BMI nevypovídá o celkovém složení těla a jeho hodnoty mohou být ovlivněny 

např. hypertrofií svalové hmoty při minimálním podílu tukové složky (Kompendium 

pediatrické auxologie, 2005). Pro zpřesnění výsledků by bylo potřeba provést 

podrobnější vyšetření, které by stanovilo přesné tělesné složení, např. bioimpedanční 

analýzu (Bunc, 2007, s. 492 - 496). Přesto můžeme předpokládat, že tyto děti byly 

obézní a to z důvodů jejich pobytu v Lázních Poděbrady, kdy byly právě s obezitou 

léčeny.         

Jedním z cílů této práce bylo zjistit, zda se relativní četnost motorických obtíží u 

dětí s obezitou statisticky významně neliší od relativní četnosti motorických obtíží u 
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běžné populace. V této souvislosti záměrně používáme sousloví motorické obtíže. 

K hodnocení motorických dovedností jsme používali Movement Assessment Battery for 

Children-2 test (Henderson, 2007). Tento test však neslouží ke stanovení diagnózy 

dyspraxie resp. DCD. Výsledky je nutné posuzovat v kontextu dalších provedených 

vyšetření. Dítě, které v testu dosáhne celkového skóre nad, anebo pod úrovní 5. 

percentilu je možno považovat za dítě se signifikantní poruchou motoriky. (Henderson 

et al., 2007, s. 85). Z celkového počtu probandů 32 vyšlo 5 dětí na nebo pod hranicí 5. 

percentilu tj. jednalo se o děti se signifikantní poruchou motoriky. Dále 5 dětí se 

umístilo mezi hranicí 5. a 15. percentilu, která značí možné ohrožení pohybovými 

obtížemi. Zde však je patrná určitá nejasnost dat. Hranice percentilového pásma 

neodpovídají hranicím celkového skóre testu (TTS) viz Tabulka 8. Dítě, které má 

celkové skóre testu 67, je již zařazeno pod žlutou hranici, avšak TTS 67 odpovídá 16. 

percentilu. Z toho vyplývá, že podle hranice percentilu by toto dítě již spadalo do tzv. 

zelené zóny a není již ohroženo motorickými obtížemi. V manuálu k MABC-2 testu 

Henderson et al. (2007, s. 176) uvádí, že semaforový systém (viz. Tabulka 8) je založen 

pouze na percentilech. Považujeme však za matoucí uvádět do semaforového systému 

hodnoty celkového skóre testu, když neodpovídají výslednému percentilu.  

Pro zhodnocení, zda je relativní četnost motorických obtíží u obézních dětí 

signifikantně odlišná od relativní četnosti motorických obtíží u běžné populace, jsme 

použili statistický test, pomocí něhož jsme došli k závěru, že při hladině významnosti 

5% zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní. Z výsledků tedy vyplývá, že 

relativní četnost motorických obtíží u dětí s obezitou se statisticky významně liší od 

relativní četnosti motorických obtíží u běžné populace.  

Z tohoto výsledku však není možné určit, zda jsou motorické obtíže u dětí 

s obezitou způsobeny DCD, nebo zda se jedná o motorické obtíže, které mají souvislost 

s poruchami v oblasti pohybového aparátu obézních dětí a mohly by tak modifikovat 

výsledky jednotlivých testů. Především u testů hodnotících rovnováhu je možné 

usuzovat na zhoršené motorické dovednosti v důsledku obezity a ne v důsledku DCD. U 

obézních dětí dochází vzhledem ke změnám antropometrických hodnot k narušení 

posturální stability, která je nutná k udržení rovnováhy. V důsledku valgózního 

postavení v hlezenním kloubu, které je časté právě u obézních dětí, se přibližuje průmět 

těžiště více k okrajům opěrné báze. Tato situace je náročnější pro udržení stability stoje 

a chůze (Pastucha, Sovová, Filipčíková, 2012, s. 21-22). Podobný názor uvádí i Hands a 
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Larkin ve své knize. Vyšší BMI a podíl tělesného tuku může ovlivnit výkon dětí během 

běhu či skákání nezávisle na možné diagnóze DCD (Hand, Larkin, 2002, kap. 11, in 

Rivilis et al., 2011, s. 902)   

Tchaiwanská studie (Zhu, Wu, Cairney, 2011) také ukázala, že děti s obezitou 

mají horší motorickou koordinaci především ve statické a dynamické rovnováze. 

Naopak se neprojevil žádný signifikantní rozdíl v manuální zručnosti. Podle autorů tyto 

výsledky mohou naznačovat, že vysoké procento tělesného tuku může mít negativní 

dopad na motorickou koordinaci. Je tedy možné, že vyšší relativní četnost motorických 

obtíží u dětí s obezitou v naší studii je způsobena právě vyšším procentuálním 

zastoupením tukové tkáně u testovaných probandů. 

Studie D´Hondtové et al. (2009) se také zabývala hodnocením motorických 

dovedností u dětí s nadváhou a obezitou. Zjistili, že úroveň motorických schopností dětí 

s normální váhou a nadváhou je lepší než u dětí s obezitou. 

Jak již bylo naznačeno, je zde i druhá možnost - obezita u dětí je způsobena 

právě poruchou motorických dovedností. Ze studií, které se týkají možné souvislosti 

mezi dyspraxií a obezitou vyplývá, že dyspraxii je možno považovat za rizikový faktor 

pro vznik nadváhy či obezity (Cairney, Hay, Faught, Hawes, 2005; Cairney et al, 2010, 

Wagner et al., 2010, Rivilis et al., 2011). Děti s DCD mají sníženou účast v tělesné 

výchově a v běžných denních činnostech (Cantell et al., 2008; Cairney et al., 2005; 

Cairney et al., 2006). Bart et al. (2011, s. 1322) uvádí, že děti s DCD mají nižší 

pozitivní vnímání fyzické aktivity, a také jejich rodiče nejsou spokojeni s četností jejich 

účastí na sportovních aktivitách. Je nutné upozornit, že v naší studii jsme neurčovali 

diagnózu dyspraxie, resp. DCD. Pouze jsme stanovili úroveň motorických obtíží. Pro 

určení této diagnózy je potřeba provést ještě další doplňující vyšetření (Henderson et al., 

2007, s. 85).  

Během výzkumu jsme také získali anamnestická data o pohybové aktivitě 

testovaných dětí. Děti, které se účastnily nějaké organizované pohybové aktivity na 

závodní úrovni, měly lepší výsledné motorické dovednosti, než děti, které se žádné 

sportovní aktivity neúčastnily.  

Z těchto výsledků tedy vyplývá, že nelze jednoznačně určit, zda je obezita u dětí 

způsobena možnou diagnózou DCD či zda jsou zhoršené motorické dovednosti 

způsobené obezitou. Řešením tohoto problému by mohl být např. dlouhodobý výzkum, 

který by diagnostikoval DCD u dětí v předškolním věku, a poté by děti s DCD byly 
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dlouhodobě sledovány, zda se u nich vyvine nadváha či obezita. Podobná studie 

probíhala na Tchaiwanu (Li et al., 2011, s. 3001), která hodnotila děti s DCD a bez 

DCD a změnu jejich BMI v průběhu tří let. U dětí s DCD došlo ke zvýšení hodnot BMI. 

Výsledky této studie ukázaly, že je potřeba věnovat se sledování a zlepšování fyzické 

kondice u dětí s motorickými obtížemi popřípadě DCD a zabránit tak vyplývajícím 

zdravotním komplikacím.  

V práci jsme dále porovnávali jednotlivé motorické dovednosti (testované 

pomocí MABC-2 testu) u obézních dívek a u obézních chlapců. Mezi motorickými 

dovednostmi dívek nebyl zjištěn signifikantní rozdíl. Naopak mezi v testech 

jednotlivých dovedností u obézních chlapců byl zjištěn signifikantní rozdíl. A to mezi 

výsledky AC (Míření a chytání) a BAL (Rovnováha), kdy v testech AC měli chlapci 

průměrně lepší výsledky než v testech BAL. Pro tento výsledek jsme nenašli v  

literatuře možné vysvětlení. Je možné, že tento rozdíl může být způsoben například 

odlišnou skladbou tělesné výchovy ve škole, kdy dívky se více věnují např. gymnastice 

než chlapci, kde může být určitá preference míčových her. Jedná se však o spekulaci a 

pro tuto domněnku nemáme žádné relevantní údaje.  

Rešeršní studie Emck et al. (2009, s. 501 – 517) uvádí, že děti s emočními 

problémy (především depresí a úzkostí) mohou mít zhoršené balanční schopnosti. 

Připouští však, že se jedná o zatím nepříliš prozkoumanou oblast. Vzhledem k tomu, že 

u dětí s obezitou jsou časté deprese (Braet, Mervielde, Vandereycke, 1997, s. 66; 

Pařízková, Lisá, 2007, s. 175 – 191) je zde možná souvislost s rovnovážnými 

schopnosti. Jedná se však o nepodložené tvrzení a bylo by potřeba na toto téma provést 

výzkum. 

Dalším cílem naší práce bylo porovnat průměrné motorické dovednosti obézních 

chlapců a obézních dívek. Pomocí statistického testu jsme zjistili, že mezi motorickými 

dovednostmi neexistuje signifikantní rozdíl. Tento výsledek si vysvětlujeme tak, že ve 

skupině obézních dívek a obézních chlapců bylo jak několik probandů, kteří se věnovali 

sportovní aktivitě, tak několik probandů, kteří se žádné sportovní aktivitě nevěnovali. 

Průměrné motorické dovednosti tedy byly ve výsledku stejné.  

V literatuře, která se zabývá podobnou tématikou, neporovnávají motorické 

dovednosti u obézních dívek a chlapců, ale porovnávají motorické schopnosti u dívek 

s a bez DCD a u chlapců s a bez DCD, a jejich možnou souvislost s rizikem vzniku 

nadváhy až obezity. U dívek např. nezaznamenali větší rozdíl mezi aktivitou dívek 
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s DCD a bez DCD. Obě tyto skupiny dívek jsou tak ve stejné míře ohroženy vznikem 

obezity (Cairney, Hay, Faught, Hawes, 2005, s. 369 – 372).    

Jedním z dalších cílů bylo zjistit, zda je mezi úrovní motorických dovedností a 

BMI (Body Mass Indexem) u obézních chlapců a obézních dívek statisticky významná 

lineární korelace. U dívek jsme neprokázali žádnou statisticky významnou lineární 

korelaci. Naopak u chlapců tato korelace vyšla signifikantně významná. Což znamená, 

že čím větší byla hodnota percentilu BMI tím horší byly motorické dovednosti chlapců. 

Opět zde můžeme spekulovat, zda tento výsledek je zapříčiněn možnou diagnózou DCD 

či antropometrickými parametry a poruchami pohybového aparátu u obézních dětí. To 

že u dívek nevyšla žádná signifikantní lineární korelace, může být způsobeno menším 

počtem probandů v této skupině oproti skupině obézních chlapců. Bylo by potřeba 

doplnit tento výzkum o větší počet probandů a v každé skupině mít identický počet 

testovaných. 

Ve zdrojích zabývajících se DCD je mezi komorbitami uváděna i porucha 

pozornosti (ADD) či porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD) (Visser, 

2003; Dewey et al., 2002; Zwicker et al., 2012). Proto nás jako poslední zajímala 

korelace mezi úrovní motorických dovedností a pozorností. Ke zhodnocení pozornosti 

jsme si zvolili Test pozornosti d2 (viz Příloha č. 3 Obrázek 36 a 37). Mezi těmito dvěma 

hodnotami jsme nezjistili žádnou lineární korelaci. Pokud se podíváme na graf této 

korelace (Obrázek 16) je patrné, že i děti s nižším percentilem motorických dovedností 

dosáhli v testu pozornosti 50. či 90. percentilu a naopak některé děti s vyšším 

percentilem motorických dovedností měli nízké hodnoty percentilu v testu pozornosti. 

Nelze tedy přesně říct, zda děti s nižšími motorickými dovednostmi mají i nižší 

schopnost pozornosti.  

 Vzhledem k tomu, že během našeho výzkumu jsme stanovovali pouze úroveň 

motorických obtíží a neurčovali diagnózu DCD, je možné, že to naše výsledky 

ovlivnilo, a pokud bychom stanovovali DCD, byla by tato lineární korelace vyjádřena.  

Na závěr bychom rádi doplnili pár vět k terapii dětí, u nichž by byla prokázána 

souvislost mezi DCD a obezitou. Ke každé z těchto diagnóz existují různé terapeutické 

přístupy. V literatuře jsme nenašli žádný přesný postup pro terapii těchto dětí. Dle 

názoru autora je na zvážení každého terapeuta, který bude s takovýmto dítětem 

pracovat, jaký postup u konkrétního jedince zvolí. Velký důraz je dle našeho názoru 

potřeba klást na psychickou stránku takovéhoto dítěte. Vzhledem k tomu že obě tyto 
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diagnózy jsou spojovány s horším sebehodnocením (Gibbs et al., 2007; Braet, 1997) je 

potřeba do terapie zařadit i psychologickou intervenci.              
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7 ZÁVĚR 

Dyspraxie ovlivňuje především pohybový projev dítěte. Objevují se problémy 

během hodin tělesné výuky, ale i během běžných denních aktivit dětí. Dítě tak může být 

demotivováno k pohybové činnosti, což může vést k omezování sportovních aktivit a 

poté k nadváze či obezitě. Některé studie považují DCD za rizikový faktor pro vznik 

nadváhy či obezity.    

V naší práci jsme potvrdili, že relativní četnost motorických obtíží u dětí 

s obezitou se liší od relativní četnosti motorických obtíží v běžné populaci. 

K identifikaci motorických obtíží jsme použili Movement Assessment Batery for 

Children 2 (Henderson et al., 2007). Z našeho výzkumu však nelze stanovit, zda se 

jedná o motorické obtíže způsobené možnou diagnózou DCD, anebo zda se jedná o 

motorické obtíže způsobené obezitou jako takovou.  

Mezi jednotlivými motorickými dovednostmi obézních dívek jsme nezjistili 

žádný signifikantní rozdíl. Naopak mezi jednotlivými motorickými dovednostmi 

obézních chlapců jsme zjistili signifikantní rozdíl a to mezi dovednostmi zahrnujícími 

míření a chytání a mezi rovnováhou. Dále jsme nezjistili signifikantní rozdíl mezi 

úrovní motorických dovedností mezi obézními dívkami a obézními chlapci.  

Dalším cílem naší práce bylo zjistit, zda u obézních dívek a obézních chlapců 

koreluje hodnota percentilu BMI (Body Mass Indexu) s hodnotou percentilu MABC-2 

testu. Tato korelace byla zjištěna jako statisticky významná pouze u obézních chlapců. 

Součástí naší práce bylo také zjistit, zda je určitá korelace mezi motorickými 

dovednostmi a pozorností. Tuto korelaci jsme však neprokázali.     
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10 PŘÍLOHY 

Příloha č.1: Jednotlivé testy Movement Assessment Battery for Children – 2 

(Henderson et al., 2007) 

 

 

Obrázek 17 Umisťování kolíčků 

 

Obrázek 18 Navlékání šňůrky 

 

Obrázek 19 Kreslení dráhy 2 

 

Obrázek 20 Chytání dvěma rukama (7 – 8 let) 

 

Obrázek 21 Chytání oběma rukama (9 - 10 let) 
 

Obrázek 22 Házení sáčku na podložku 
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Obrázek 23 Rovnováha na desce 

 

Obrázek 24 Chůze vpřed s dotykem "pata-špička" 

 

Obrázek 25 Poskoky po podložkách 

 

Obrázek 26 Otáčení kolíčků 

 

Obrázek 27 Trojúhelník s maticemi a šrouby 

 

Obrázek 28 Kreslení dráhy 3 
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Obrázek 29 Chytání jednou rukou 
 

Obrázek 30 Házení na terč na zdi 

 

Obrázek 31 Rovnováha na dvou deskách 
 

Obrázek 32 Chůze vzad s dotykem pata špička 

 

Obrázek 33 Poskoky po podložkách "cik-cak" 
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Příloha č. 2: Percentilové grafy BMI (Vignerová, 2008) 

 

Obrázek 34 BMI dívky 0 - 18 let 
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Obrázek 35 BMI dívky 0 - 18 let 
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Příloha č. 3: Test pozornosti d2  

 

 

Obrázek 36 Test pozornosti d2 - záznamový arch list 1 
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Obrázek 37 Test pozornosti d2 - záznamový arch list 2 


