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Abstrakt 

Zahraniční odborné publikace poukazují na negativní diferenciaci vývoje dětí z dětských 

domovů v oblasti psychomotoriky oproti běžným vývojovým normám ve společnosti. V české 

literatuře ovšem v současné době faktické poznatky o dané problematice chybějí.  

Cíle:  

Cílem práce bylo porovnat úroveň psychomotorického vývoje a základních 

antropometrických ukazatelů mezi dětmi z pražských dětských domovů a dětmi z většinové 

společnosti. 

Metody:  

Tato disertační práce empiricko-teoretického charakteru je kvantitativním typem výzkumu. 

V nejobecnějším metodologickém pojetí má povahu pozorování výzkumných proměnných. 

Pro zjišťování úrovně psychomotorického vývoje dětí byla použita testová baterie Bruininks-

Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT–2). Celkem bylo testováno 

449 probandů (224 chlapců a 225 dívek), z toho 105 dětí (57 chlapců a 48 dívek) z dětských 

domovů (základní soubor dané populace). Základní a mateřské školy byly vybrány kvótním 

výběrem na základě demografické polohy a vzdělávacího systému bez rozšířené výuky 

tělesné výchovy. Kompletní diagnostický nástroj BOT–2 obsahuje 52 položek, jež jsou 

rozděleny do čtyř subtestů, zaměřených na jemnou a hrubou motoriku, koordinaci a agility. 

Pro zjištění antropometrických ukazatelů jsme využili antropometr, kalibrovanou váhu 

Soehnle a bioimpedanční metodu pomocí přístroje BIA 2000M. K analýze dat bylo kromě 

základní statistické charakteristiky využito konfirmativní faktorové analýzy a parametrických 

i neparametrických testů. 



Výsledky:   

Originální čtyřfaktorový model BOT–2 je vhodný pro testování v českém prostředí u všech 

věkových kategorií. Konfirmativní faktorová analýza dat ověřila strukturální hypotézy 

diagnostického nástroje BOT–2 v českých podmínkách. České modely vykazovaly vhodný fit 

(CFI > 0,95 nebo RMSEA < 0,08). Základní soubor dětských domovů v Praze identifikoval 

nejpočetnější věkové skupiny v těchto ústavních zařízeních 13, 14 a 15 let. Komparace 

výsledků jednotlivých skupin s daty jejich vrstevníků z většinové společnosti nepotvrdila 

věcně ani statisticky významné rozdíly u sledovaných dimenzí psychomotorika, bilaterální 

koordinace (p = 0,12; 
2 

= 0,07) a rovnováha (p = 0,10; 
2 

= 0,08). V případě 

antropometrických ukazatelů nebyly zjištěny věcně ani statisticky signifikantní rozdíly oproti 

normám ve společnosti. Potvrzena byla diferenciace ve vývoji psychomotoriky mezi 

pohlavími. Skupiny dívek dosahovaly statisticky významně lepších výsledků v komparaci 

s chlapci v dimenzích jemná motorika (p < 0,01; 
2 

= 0,49) a bilaterální koordinace (p < 0,01; 


2 

= 0,37). Specifičnost českého prostředí a odlišnosti v rámci řízení ústavní péče zřejmě 

představují hlavní faktory zjištěné diskomformity mezi výsledky naší studie a závěry 

zahraničních autorů. 

Limity práce:  

Samotný výzkum a interpretace jeho výsledků nelze zobecňovat na celou populaci dětských 

domovů v České republice. Šetření a sběr dat se úzce zaměřily pouze na oblast hlavního 

města Prahy. Další významné determinanty, které mohly výsledky studie značně ovlivnit 

a nebyly sledovány, představují míra pohybové aktivity či stravovací režim dětí. 
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dětských domovech v komparaci s jejich vrstevníky z většinové společnosti“. 


