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Předložená disertační práce obsahuje 90 stran textu, 150 citovaných především zahraničních zdrojů 

a rozsáhlou přílohu s popisem testovacích baterií.  

Téma je velmi aktuální z řady důvodů, nejen nárůstu problémů v motorice, ale i proto, jak uvádí 

sama autorka, že v terapeutické praxi není vhodný a přístupný diagnostický nástroj. 

Teoretická část na 50 stranách uvádí přehled názorů, vývojových teorií a poznatků o vývoji řídících 

center ve vztahu k vývoji motoriky a motorickému učení, v závěru i možnosti hodnocení 

motorického vývoje. Text dokazuje erudovanost autorky a schopnost logicky shrnout mnohé 

poznatky a vztahovat je k vlastnímu tématu a cíli práce.  

Cíl je formulován jako Vytvořit přehled norem k hodnocení motoriky, avšak z pohledu uvedené 

potřeby praxe zůstává tento cíl na půli cesty, ale může být dobrým základem pro další práci.  

Vzhledem k tomu, že šlo o teoretickou rešerši, tak metoda práce je založena v první fázi na 

vyhledávání zdrojů a v metodické části jsou srozumitelně vymezeny a charakterizovány zdroje 

informací, kriteria výběru studií, testových baterií, a jejich omezení.  

Ve výsledkové části byly kriteriím vyhovující testové baterie popsány a charakterizovány, následně 

byly souhrnně uvedeny normy dle jednotlivých položek a vývojové normy dovedností pro 

jednotlivé roky věku dle testů baterií. V této části šlo o formální práci s bateriemi. 

Hlavní přínos práce je v části Diskuze, kde jsou postupně diskutovány v testech užívané a testované 

dovednosti ve vztahu k vývoji dítěte a řídících center pohybu. Zde autorka opět většinou velmi 

dobře propojuje teoretické poznatky s uvedenými normami a dovednostmi. Přesto bylo ještě možné 

hlubší zamyšlení nad souhrnem daných testů, vyjádřit k tomuto tématu více i osobní názor 

podložený prezentovanými znalostmi. Např. v některých dovednostech se „normy“ dle autorů v 

určitém věku liší, ale autorka to nekomentuje. Vágnost diskuze podporuje zcela nestrukturovaný 

text, který plyne mezi roky věku i dovednostmi bez jakéhokoliv oddělení a ukotvení.   

Kap. 6.10 neodpovídá názvu, jsou zde převážně diskutovány naopak „vyloučené“ testové baterie. 

To je jistě vhodné, ale je škoda, že právě diskuze nad obsahem zkoumaných testových baterií a 

jednotlivých testů a hlubší analýza jejich obsahu právě v celkovém souhrnu již provedena není.  

Závěr spíše opakuje poznatky z teoretické části práce, které byly potvrzeny analýzou testových 

baterií, ale o dovednostech v testování se již autorka nezmiňuje, ačkoliv vývojové motorické normy 

byly cílem práce. Závěr je opět málo strukturovaný a konkrétní poznatky zanikají v textu. 

 

Z hlediska formálního je nedostatkem už uvedený málo strukturovaný text. Dále je v práci řada 

překlepů a chyb. Za závažnější bych považovala to, že většina převzatých tabulek a obrázků není 

citována dostatečně (není uvedena stránka citace)  - např. na str. 13, 20, 24, 28, 30, 43. Dále v textu 

jsou drobné chyby: přebývá tečka u citace (s. 16), velká-malá písmena v textu u odrážek nebo v 

tabulkách (str. 12, 13), Eriksson – Ericsson (str.22), více na str.... chybí č. stránky (str.36), nejvíce 

drobných překlepů mezi str. 82-84 a 88 – chybí tečky a čárky, přebývá tečka, chybí mezera za 

tečkou, malé písmeno po tečce, překlepy ve slovech, písmena ve slovech či slova. Pozor na tvar 

uvádí, vyvíjí  - v množné čísle by mělo být uvádějí, vyvíjejí. V tabulce č. 16 (str. 75) je zřejmě 2x 

chyba v popisu:.. hodí pytlík...hozený....  

 

Celkové hodnocení: 

Autorka v teoretické části i v části diskuze prokázala odborný přehled a schopnost logického 



zpracování informací k vlastnímu tématu. V práci přinesla přehled posuzování motorického vývoje 

i dobře upozorňuje na propojení pokroků vývoje řídících center s odrazem v motorice a v 

testovacích úkolech. Ačkoliv to nebylo formulovaným cílem práce, přesto by bylo vhodné, aby 

právě s odkazem na uvedené poznatky výrazněji zhodnotila užívané testy, formulovala jasněji 

vývojové kroky a vyjádřila, které konkrétní testy v kterém věku nejvíce odpovídají vývoji, či je na 

nich obecnější shoda. To by byl krok i k další výzkumné práci a případně i k řešení uvedeného 

problému terapeutické praxe. 

 

Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě 

 

Otázky:  

Které normy preferujete, pokud se ve vztahu k věku autoři testů liší (např. sériové skoky snožmo – 

tab 13, nebo stoj na jedné noze – tab. 14) ? 

Formulujte jasněji vývojové kroky a jim příslušné motorické testy, které podle Vašeho názoru 

odpovídají určitému věku a je na nich obecnější shoda. 
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