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Pojem ,,řízenó pohybové oktivity" je označením systému potrybor4ých aktivit rekreačně
prováděných s cilem dosiáhnout zdravotrťch benefitů prostřednictvím odborně vedeného
pohybového učeni. V dokumentu,,Meziná,rodní klasifikace funkčníchschopností, disability a
adt&ví'o je vyjádřena podpora výzkumným projektům v EU umožňujícimrozvoj osolr
s disabilitou, včetně omezení spotřeby lékůa iepšízdravotní prognózy.

je zaměřena na výzkum dostupnosti, organizace a zdravotně sociálních benefitů řízených pohytových aktivit u děť s disabilitou mentální, slttchovou,
erakovou v evropském kontextu, a to v regionálních podmínkách. Sleduje záměr vědeeký a
nese s sebou rozvoj vědeckých poznatků a teorie v dokladovaných signifikantních zdravotnich
benefrtech somatických, psychických a sociálních. Aplikačnívyužtízískarlých
výsledků rezultuje do zdravotní a sociální prevence, do rehabi]itace dětí s disabilitou
ntentál_rri, sluclrovou, zrakovou, Předložená disertační práce byla řešena se snahou, aby se
stala rrejen inspirací, ale i průkazrrým zdrojem poznání, že |ze dovést děti s disabilitou
k pohybov;im dovednosteirr a faeilitovat je k radostnému zájmu o pohybové učeni a
volnočasovéprovádění pohyboqých aktivit.
Problematika hodnocení, klasifikace fuŇčních schopností a r,ry,jádření srupně disability nelrí
jen otázkrru odbornou, ale i politickou. Termín ,,disabilita" se stává stále důleátčjším
problémem s rozvojem moderní medicíny, která dokáže léčiti velmi těžké,dříve srnrtelrré
ponrchy organizmu člověka, Postižené funkce lze kompenzovat funkcemi neprrrušenými,
Anglický termín,,disability" se stal na mezinátodní úrovni zastřeštrjícím výrazem v oblasti
funkčních pontch a aktivit, Od roku 200l s ním operuje ,.Mezinárodrrí klasiíikace ftlnkčních
schopností, disability azdravi" WHO -,,lntemational Classification of Functioning, Disability
arrd Health" (ICF), neboť hodnoceni disability bylo (a dosud ještě je) ruzné v jednotlivých
Předkládaná diserrační práce

státech světa.

Kapitola 1. teoretická část (strana14-49): V první části jsou uvedetry novodobé atributy
zclravottrě-sociální péčeo děti s diabilitou. V dalši časti je rozvedena psychr:motorická

charakteristika dítěte s disabilitou v období školniho věku. Poměmě rozsáhlá třetí část je
věnována zdravénu životnínru stylu a výchově ke zdravi děť s touto zíxažnauporuchou.
Kapitola 2. cíle a lrypotézy (strana 52):
Disertačnípráce sledovala tři hlavní cíle: 1. Komparovat dostupnost ř,ízerr.ýclr polrybor,ých
aktivit pro děti s disabilitou mentální, sluclrovou, zrakovoti ve vybrarrých regionech zemí EU:
Jilročeský region 1ČR;, l'tovdiv (Bulharsko), Primr:rska (Slovinsko), West Midlands (Velká
Británie),2, Morritorovat ukazatele tělesného zdravi u dětí s disabilitou mentální, slrtchovou.
z,rakclvou účastr:rícícli
se v.Iihclčeskénrregionu intervenčních programů řízených polrybových
aktivit v rám.ci experimentálního šetření. 3. Monitorovat ukazatele psychosociálnílro zdraví u

děti s disabilitarr mentá}ní, sluchovou, zrakoyou účastdcích§e Ji}ročeskémregionu

intervenčnich prograrrrů řízenýclr pohybových aktivit v rómci experimentálnílro šetťení,
I. Dostupnost řízenýclr pohybových aktivit prcr děti s disabilitou mentálni,
sltrchovou, rrakovou je signifikantně vyššív regionu West Midlands (Velká Bdtaníe}:
a} oproti zkoumanému regionu Plovdiv (Bulharsko); b) oproti zkoumanénu Jilmčeskému
regionu (ČR); c) oproti zkoumanému regionu Primorska (Slovinsko). IL Na zákla<lě aplikaee
interveněnicb programů Ťizerr,ých pohybov,ých aktivit v Jihcčeskérn regionrr r:l děti s

H3potézy:

rlisabilitorr m*ntálaí, sluchovou, zrakovou dojde v experimentrálnich sguboreclr k
signifikantriimu zlepšeni ukazatelů tělesného zdravi rrproti soubonhn kontrolninr. iII, Na
základě aplikace intervenčnich programů řizenýcb pohybových aktivit v Jihočeském regionu
u dětí s disabi}itou nrentální, sluchovou, zrakovou dojde v experimentálnich soubarcch k

signifiknntnimu zlep§ení ukazatelů psychosociálního zdraví oproti souborům kontrolním.
Kapitnla 3, materiál, metodika (skana 53-66}
Výzkum probíhal v letech 2011-2013, byly sledovárry děti ve věku od 8 do 15 let" V rámci
výzkumnéha pr*jelrlu disertačni prare byly realizovány nrful*dujici výzkurr:né proccdury:
A - Analytická investigativní šetření ve vybraných regionech zemi EU (regiorr Plovdiv,
kajské město Plovdiv,3115 dětí ve věku 8 - 15 let /Bulharsko/; region Prínrorska, krajské
měst* Kop*r, 3311 děfi ve věku 8 - 15 let lSlovinsko/; region Vřest Midlands, krajskd město
Coventry, 2935 dětí ve včku 8 * 15 l*t /Velká Brilárriď; region Jihočeský, krajské nrěsto
ČeskéBudějovice, 2812 détl ve věku 8 * i5 let /Čfu,
B - Experimeníální soubor v Jihočeskémregionu o četrrosti l80 jedinců vybraných náhodnlim

síralifikovarrým výbřrem. Experim*ntálniho šeťsníse zúčasuriloce]kenr I80 děti

§€

sledovanými dru.hy disabilíty {90 chlapců, 90 divek) ve věkovérí! rozpěti od 8 dt 15 let,
s věkovým průměrern l2,4 \et. Z toho s disabilitou mentální (lelrká, středně těžká) byltl l00

probandťr {50 *hlapců, 50 divek) ve věkovém pruměru |2.2: sdisabilitou slue.lrov*u 40
probnrrdťi (20 chlapců, 20 dívek) ve věkovém průměru l2,8; 40 probandů s disabilitorr
zrakovou {20 chlapců, 20 dívek) ve věkovém průměru 1?,3. Celkový pŤehled je uvederr
v Tag'rrlce 2. Prtrbandi experimentálnich a kontrolních souboru žili v Jihočeskémregionu. byli
edxkgváni ve stejniich štrcolních institucich"
Byly použi{y tyto metody: obsahová ana7ýza literámich zdrojů; anaiytická investigativní
šetření; diagrrostické metody (antropometrické a psychosociální), staíistické metody
{ÁNOVÁů- irrt*rvenční m*toda. Byly vytvořeny webové stránky"
Kapitola 4. rlýsledky (sřana 66-120}
V tótr: roesáhié, přitom pečlivě zpracované kapitole doplněrré př,ehlednýnri tabulkáli, grafy i
mapkamijsou postupně uvádčny výsledky podle zadaní, které autorka volila,
Výsledky ancrtl,tických investigativnich šetŤeníve vybraných regionech zemí §U.
Výsledky analýzy prevalence disability nrerrtál*i, sluchové, zrakové u dětí ve vybraqých
regionech zenri EU.
Výslsdky n"rralýzy rlr:stupnosti a způsobrr organizace řizenýrh pohybových aktivit pro děti
s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybran;ých regianech EU,
Výsledky analýzy škál a četrrostínabidky řizených pohybových aktivit pro děti s disabilitou
nrentální, sluchovou, zrakovou ve výbraných regionech EU,
Yýs}edky experimerríiálního šetření v Jihočeském regitnrt
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psyclrosociálníclr vyšetření
rlcrtazníku kvality živrrta - PedsQL 4,0
kategoriální škály maladaptivrrilro cirování ,,Reis§ §creen Behavioť"

Kapitola 5. diskuze (strana l29-148)
Iato kapitola ie oproti zvyklostem jiných disertačnich prací poměrně rozsáhlá a
plnohodrrotná. Fostupně jscru diskrrtovány řešené problerrratiky odpirvirlajicí položkárrr ve
výsledcích. Velmi cenné je rovněž vytvoření r.vebových stránek.
Kapitola 6. závčr (strana 149-151)
1"Ťistránkový závčr výstižně shrnuje ziskané poznatky a je rnožno kr:nstatovat, že stanovené
cíle byly splnčny. včetně potvrzení hypotéz. Ze zÁvéru rljímám .,Vědecký přínos předložené
disert:rčnípráce §počívá v ozi,ejmění a prokiizáni pozitivIrílro rrlivu trrodulu řizených
pohybcrvý,cir aktivit na tělesné a psychosociální zdraví dčtís disabilitou dětí ve věkr,r íl * 15
let.

Kapitrrla 7. seztram použitýclr zdrojů (strarra 152t164)
Celkenr je uvecletto 1 70 zdrojů. z toho 62 zahraničních,5 cizojazyčnýclt vydaných v ČR.
Následu.|í klíčováslova, seznam zJ<ratek, seznam obrázků, seznam tabtrlek a grafů a přílohy,
Strana 1(;5-189.
A ktuáíít ost rvolenéIt o lém atu

Problelr:atika, kterott autorka ve své diserlační práci řeši, je velnri aktrrálrii. V našírepublice
se tóto problcnraticc včnuje nedostatečná pozomost, a to nejen v oblasti odborné, ale
přeiievším v oblasli zdravotně-sociální u rodin s dětmi takto postiženými, na rozdíl od jirrých
zetní. Stát neoprirvněně řešeni dává do ústranía to nejen v této oblasti, ale všeobecnĎ u
zr1ravotně lrendikepovaných lidí, Práce je základně členěria na velmi dobře z,pracovanoll

teoretickou část ukazujicí na velmi dobrý přehled autorky. Velnri důležilá je rr:vnčž
vlhkurlrrá čirst zaméřená na zjištěnía roz§íření poznatků o dostupnosti řízených pohybol,ých
aktivit u dětí s disabilitorr nrentálrri- sluchovou a zrakovou. Jak vyplývá. rráš stát nrá slušntš
řečeno co dohárrět oproti v práci ur,áděný,m zemirn EL].

Stanryené cíle a hypoíézj,

Vytyčenécíle byly ťrčelněsprávně zvolené úzce souvisejíci stómatenr rliseňačni práce (viz
výše). Rovněž tak zvolené lrypotézy. které vycházeji zcile práce vzhledem výzkumnónru
zamčření,

Metodika práee
Tato kapitola je v práci podrobně a dobře zpracovarrá. Zvolené metody odpovidají možnosti
řešení cilů práce. Na jedné straně je nrrtné vysoko ocenit četrrosti soubont záhraničních
respondenťů. Rovněř je nutné velmi ocenit experime*tální, verjni naročnou část prace týkqiíci

§e sorrbonr 18ů semilongitudinálně sledovaných probandů. Porržitéantropologické

a

psychosociálni metody. Statistické zpracováni je na velmi vysoké úrovni. Zvolená metoriika
v budoucnu můžeb;ýt vzorovou pro řešení poelobné problematiky.
Zp

r*cováni zís[*anýrh {at, uýsledky

4 jscru logi*ky. pře}rledrrě a jasně uvedeny výsledky výzkxmu.
Výsl*dková část je rozdělena na dvě části, na prezentaci analytických investigalivníclr šetření
ve vybraných regicnech §U. V druhé části jsou hodnoceny výsledky experimentalrrího šetření
v Jihočeskérn regionu. Přeh]ednost zlryšujídobře z;volené tabulky a grafy, kterénr jsou vhoiině
sfiučně komentovány. Na v"ýsledkovou část navazuje porněrnč podrobná diskuze doplňující
konrentář výsledků, Poznatky uvádérréautolkou jsou zajínravó nejen pro rozvoj tohoto
včdrrílroobortt, ale jsou využitelné i v praxi"
Y rozsáb-lé kapitale

Zúvěr
V ávěru autorka konstatuje a rekapitrrltrje splněni cílůa stanoverrých hypotéz. Získané
výstupy mohou být přínosné pro sociální rehabiiitaci ijětí s elisabilitotr a v praxi r,Ýzkumem
ovčřcnó intcrvenčnípohybové progťamy,
Práce s literqturou
Seznanr použitó literatury zahrnuje 170 položek, ztoho je 62 zahraničtticlr, 5 cizojazyčnýclr
vydanýcir v ČR, Toto plně vylrovuje požadavkůnrna disertačnípráci.
Noté poznutky, které byly tlosaženy
Prol,erlený, náročný výzkurrr ověřil a prokázal pozitivrrí vliv pohybcrvých modulů řízcrrých
aktivit na tělesné a psychosociální zdraví dětí s disabilitou ve věku 8 * 15 let.

Závér
Vzlrledem k vysoké kvalitě předkládané disertačni práci doporučuji k obliaiobě a v případě
obhájcni utlčleníautofce titul
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