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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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Abstract 

The results of the international studies showed significantly lower level in psychomotor 

development of children from orphanages in comparison to their peers from majority society. 

There is currently no study in Czech Republic. Therefore it is important to analyze children in 

Czech Republic in this field.  

Objective:   

The aim of this study is to compare the level of psychomotor development and 

anthropometric indicators of children in orphanages in Prague with their peers from majority 

society. 

Methods:   

This dissertation is a type of quantitative research. The dissertation has the character of 

empirical and theoretical work. This research used method of observation. The psychomotor 

development of children was tested with the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 

Second Edition (BOT–2), which contains 52 items, divided into 12 dimensions. The sample 

size consists of 449 probands, 224 boys and 225 girls from the Prague region. In orphanages 

were tested 105 children (57 boys and 48 girls). The Elementary and nursery schools were 

selected based on quota sampling demographic position and the educational system without 

extended teaching of physical education. The anthropometric indicators were determined with 

the anthropometric, calibrated scale Soehnle and BIA 2000M. We used for data processing 

confirmatory factor analysis and parametric and non-parametric tests. 

 

 



Results:  

The original four-factor model BOT–2 is suitable for testing in the Czech environment for all 

age group. CFA verified the structural hypothesis diagnostic tool BOT–2 in Czech 

environment. Czech models showed appropriate fit CFI > 0,95 and RMSE < 0,08. The basic 

file of orphanages in Prague identified the largest age group in institutions care 13, 14 and 15 

years. The results did not confirm the factual or statistical differences in dimensions 

psychomotor, bilateral coordination (p = 0,12; 
2 

= 0,07) and balance (p = 0,10; 
2 

= 0,08) 

between the groups orphanages their peers from majority society. In case of anthropometric 

indices there were not found factual or statistical differences compared to standards in society. 

Differentiation was confirmed in psychomotor development between the gender. Groups of 

girls reached statistically better results in comparison to boys dimensions of fine motor 

control (p < 0,01; 
2 

= 0,49) and bilateral coordination (p < 0,01; 
2 

= 0,37). The main factors 

identified discomfort between the results of international research and the results of our study 

is specificity of the Czech environment and diversity in the context of institutional care. 

Limits of work:  

The results of research cannot be generalized to the entire population in the Czech Republic. 

Investigation was focused narrowly on the Capital city of Prague. Other important 

determinants were not monitored as level of physical activity or diet in children. These 

determinants could significantly affect the results of research. 
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1 ÚVOD 

Problematika vývoje dětí je v současné době velmi často diskutována a stává se 

předmětem řady výzkumných studií nejen v zahraničí, ale i u nás. Její aktuálnost přisuzují 

mnozí autoři značně akcelerovanému vývoji dnešní společnosti. Samotný vývoj jedince je 

však v globálním měřítku přehlížen. Touto problematikou se zabývá poměrně velké množství 

oborů, jeden z nich představuje psychomotorika. 

Pojem psychomotorika je používán zejména v západním světě, kde je kladen větší 

důraz na propojení psychiky a motoriky, i když samotné kořeny tohoto propojení sahají už 

do dob antického Řecka. Výsledek samotného pohybu je tedy spojením těchto dvou oblastí, 

jedná se tudíž o holistický přístup. Řada českých i zahraničních autorů chápe motoriku 

a psychiku jako celek, který nelze od sebe oddělit, proto dochází především mezi USA 

a Evropou k vytváření synonymity ve výrazech motorika a psychomotorika. 

Výzkumy v psychomotorické oblasti se snaží poukazovat na tento současný vývoj 

a negativní vlivy, jež narušují vývoj dětí v souvislosti s globálním trendem jejich nezájmu 

o pohybovou aktivitu a s klesající tělesnou zdatností jedinců, kteří jsou ohroženi sedavým 

stylem života, popřípadě obezitou. V dnešní době již existuje nepřeberné množství studií 

zabývajících se touto problematikou a vytvářejících tak zrcadlo vývoje soudobé společnosti. 

Hlavní rozdíl v těchto výzkumech nalézáme ve skupinách, jež jsou předmětem sledování. 

K dispozici je řada studií zaměřených na motorický vývoj dětí ze základních škol, popřípadě 

specifických skupin s různým typem postižení. V současnosti ovšem v České republice 

chybějí odborné studie, které by fakticky hodnotily vývoj dětí v dětských domovech. Přitom 

právě tato ústavní zařízení představují jeden z nejaktuálnějších celospolečenských problémů 

České republiky. Někteří odborníci upozorňují na možné nedostatky ústavní péče, jež se 

podle nich mohou projevit například právě opožděním psychomotorického vývoje dítěte díky 

absenci determinantu rodiny.  

Uvědomujeme si, že předkládaná práce nemůže zdaleka popsat danou problematiku 

v celém rozsahu; pouze sleduje průřezově současný vývoj dětí v pražských dětských 

domovech v komparaci s jejich vrstevníky z většinové společnosti. Nemůže ani s určitostí 

potvrdit, popřípadě vyvrátit, zda pravdu mají odpůrci či zastánci dětských domovů. Faktorů, 

které ovlivňují samotné výsledky, je celá řada a tato práce má samozřejmě své limity. 

Přínos realizované studie spatřujeme především ve využití diagnostického nástroje 

na hodnocení psychomotorického vývoje dětí – Bruininks-Oseretzky Test of Motor 
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Proficiency, Second Edition (BOT–2), přičemž se jedná o vůbec první použití této testovací 

baterie v České republice, navíc v rozsahu základního souboru dětí žijících v dětských 

domovech v Praze. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Motorický vývoj  

Změny, které provázejí jedince od okamžiku početí až do doby smrti, charakterizují 

jeho individuální vývoj, tj. ontogenezi. Dlouhodobý historický vývoj člověka jako druhu je 

označován jako fylogeneze (Grush, 2004). 

Ontogeneze se řídí obecně platnými vývojovými principy a zákonitostmi. Je pro ni 

charakteristická řada kvantitativních a kvalitativních změn, jež probíhají v čase, představují 

tzv. ontogenetickou variabilitu a týkají se celého lidského organismu (Hájek, 2012). Jsou 

společné všem jedincům, opakují se a přenášejí z generace na generaci, některé z nich jsou 

pak vlastní každé živé bytosti (Čelikovský, 1990). 

Pojmem motorika můžeme chápat veškerý tělesný projev jedince. Pohybová činnost 

vychází z adaptačního procesu k realitě. Tento proces se projevuje v pohybovém jednání. 

Motorický vývoj člověka zčásti určují vrozené dispozice (Choutka & Dovalil, 1991), jež 

Krebs et al. (2009) člení následovně: 

 psychologické (osobnostní charakteristické rysy), 

 morfologické (antropomotorické údaje, svalová hmota), 

 fyziologické (vitální kapacita plic). 

2.1.1 Zákonitosti motorického vývoje 

V rámci obecné platnosti základních vývojových principů a podřízenosti motorického 

vývoje vývoji organismu jako celku je vhodné poukázat na některé nejčastěji uváděné 

vývojové zákonitosti (Kelso, 2014; Měkota & Novosad, 2005): 

 Zákon celistvosti a jednoty organismu 

Vývoj lidského organismu je řízen jako celek, kde jakákoliv motorická změna úzce 

souvisí se změnami dalších funkcí. Strukturální a funkční vlastnosti jednotlivých systémů jsou 

v harmonickém propojení (Bernstein, 2014; Kovář & Blahuš, 1975). 
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 Zákon nezvratnosti a neopakovatelnosti 

Vývoj jedince probíhá v určitých časových úsecích, které na sebe navazují, jejich 

posloupnost je dána a určuje fáze a etapy samotného vývoje. Sled těchto období je nezvratný 

(ireversibilní) a neopakovatelný. Jednotlivé etapy na sebe plynule navazují, může docházet 

i ke skokovému vývoji, avšak vždy po předchozí přípravě organismu (Todorov, 2004). 

 Zákon diferenciace a specializace 

Během vývoje dochází k diferenciaci a specializaci na všech úrovních organismu 

(buněčné, orgánové a funkční). Tato diferenciace je rovněž součástí motorického vývoje. 

V prvních letech nalézáme u jedinců podobný vzorec rozvoje motorických schopností, jež 

jsou z hlediska cíle nepřiměřené. Postupem času dochází k účelové diferenciaci, pohyby se 

stávají přiměřenější a koordinovanější. Tento postupný vývoj souvisí s rozvojem centrální 

nervové soustavy. V důsledku rozdílu v počtu podnětů v rámci vývoje organismu se u jedinců 

objevují individuální rozdíly (interindividuální variabilita) (Feldman & Levin, 1995). 

 Zákon nerovnoměrnosti 

V průběhu ontogeneze dochází k nerovnoměrnému rozvoji, přičemž ten největší, 

skokový nastává v období nitroděložního vývoje a dále pak v prvních letech života jedince. 

Při rozfázování těchto skoků objevíme tři hlavní fáze: progresivní vývoj, období kulminace 

a období postupného poklesu (Anderson, Northam, & Wrennall, 2014). 

 Zákon synchronie 

Tento zákon navazuje na předchozí zákon nerovnoměrnosti. Vývoj organismu probíhá 

celistvě, nezřídka kdy však dochází k asynchronnímu vývoji, v jehož důsledku se některé 

orgány nebo funkce vyvíjejí dříve, popřípadě později. Objevuje se periodicita (střídání období 

akcelerace, resp. zpomalení), alternace (střídání vývoje orgánů a funkcí) a senzitivní období 

vývoje (časové úseky pro přirozený a záměrný vývoj organismu) (Shumway-Cook 

& Woollacott, 2007). 

 Zákon jednoty organismu a prostředí, biologického a sociálního 

Vývoj jedince nesouvisí pouze s jednotlivými biologickými postupy a zákonitostmi, 

nýbrž i s procesem socializace. Jedná se o vzájemné působení genetických dispozic a vlivů 

prostředí, přičemž obojí má ve vývoji jedince své pevné a nezastupitelné místo. V tomto 
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smyslu hovoříme o jednotě organismu a prostředí, jednotě biologické a sociální (Savelsbergh, 

2003). 

2.1.2 Sekvenční pravidla motorického vývoje 

Vedle zákonitostí vývoje organismu, jehož součást a v hierarchii podřízenou jednotku 

představuje motorický vývoj, existují vývojové principy, jež mají následující uspořádání 

(Cech & Martin, 2002): 

 Princip kefalokaudálního trendu 

Jedná se o směr vývoje organismu, který postupuje od hlavové části k dolním 

končetinám (patě). Jeho projevy se objevují v senzorickém a motorickém vývoji, zřejmé jsou 

též v tělesné stavbě (poměr růstu hlavy k ostatním částem těla) (Kalverboer, Genta, 

& Hopkins, 1999). 

 Princip centrálně periferního trendu 

V tomto případě postupuje směr vývoje od středu do periferních oblastí. Dítě nejdříve 

ovládá pohyby v ramenním a kyčelním kloubu, poté pokračuje směrem k zápěstí a ke kotníku. 

Nejprve tedy dochází k zapojování velkých, postupně pak i malých svalových skupin, 

určených k jemné motorice (Connolly & Forssberg, 1997). 

  Princip recipročního propojení 

Bilaterální podstata stavby lidského těla má svůj základ také v oblasti funkční. 

Zapojování svalových skupin pomocí flexorů a extenzorů se řídí pravidlem – v případě 

aktivace flexoru je jeho antagonista ve fázi relaxace. To vše se projevuje rovněž 

ve složitějších činnostech a na vyšším stupni motorického vývoje (Kalverboer, Hopkins, 

& Geuze, 1993). 

 Princip funkční asymetrie 

Funkční asymetrie se vyskytuje v projevech laterální preference. V rámci vývoje 

nesměřuje vše k dokonalé harmonii, nýbrž k asymetrii, která se projevuje rukovostí, 

nohovostí, popřípadě točivostí (McMillan, Feigin, DeAngelis, & Jones, 2006). 
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 Princip individualizace 

Tento princip se vztahuje k samé podstatě ontogeneze jedince. Vyjadřuje jedinečnost 

a neopakovatelnost vývoje ve všech znacích, což způsobuje odlišnost jednotlivce od ostatních 

(Ames & Development, 1979). 

 Princip autoregulační fluktuace 

Fluktuace (náhodné střídání) představuje střídání fází dynamického vývoje a zdánlivě 

klidného období. Vývoj organismu neprobíhá přímočaře, nýbrž spirálovitě, přičemž dynamika 

je v průběhu vývoje řízena autoregulačním systémem organismu (Gallahue, 1982). 

V rámci ontogeneze jedince se setkáváme s procesy, které vstupují do jeho vývoje 

v různých etapách. Mezi tyto hlavní procesy náleží maturace, učení, sociální učení, 

fylogenetické a ontogenetické činnosti (Kirkley & Fisher, 1998).  

Zrání neboli maturace patří k biologickým procesům, jež probíhají nezávisle 

na vnějším prostředí. Genetické dispozice jedince jsou realizovány v průběhu celého vývoje. 

Mezi genetické informace řadíme barvu vlasů, výšku, hmotnost, temperament či inteligenci 

(Dalton, 2005). 

Dalším procesem v ontogenezi je učení, osvojování si zkušeností, které probíhá 

ve dvou formách. Při pasivní (nápodobou) dochází k napodobování pohybu, který byl 

předveden. Druhá forma představuje aktivní proces, v němž dochází k učení jedince skrz 

komunitu (Vyskotová & Macháčková, 2013). 

Maturace a učení však nejsou dostačujícími procesy v rámci ontogeneze. Sociální 

učení dotváří nutné lidské atributy. Jedná se o kognitivní proces, který se řídí pomocí 

pozorování a přímých příkazů (Grusec, 1992). 

Fylogenetické činnosti v procesu ontogeneze představují například stání nebo chůzi, 

tj. činnosti, jež se objevují až v určité fázi vývoje člověka, v určitém věkovém období. 

Nemohou být cvičením navozené dříve. Naopak produktem cvičení jsou ontogenetické 

činnosti jako kupříkladu jízda na kole či hra s míčem (Cakirpaloglu, 2012).  
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2.1.3 Charakteristika vývoje motoriky ve školním věku 

V předchozích kapitolách byla uvedena pravidla a procesy v rámci ontogeneze 

motoriky. V další části popíšeme motorické rysy pro vývojová období prepubescence 

a pubescence. Prepubescence zahrnuje stadium mladšího školního věku (6 až 8 let) a staršího 

školního věku (8 až 11 let), pubescence představuje věkové období od 11 do 15 let (Hájek, 

2012; Kasa, 2000). 

Vývoj v ontogenezi má značně nerovnoměrné tempo, přičemž se tato variabilita 

projevuje na všech vývojových stupních. Průběh vývoje je ovlivněn vnějšími podmínkami 

a genetickými dispozicemi jedince. Do tohoto procesu vstupuje řada dalších determinantů – 

životní podmínky, přírodní podmínky nebo postoj k pohybové aktivitě (Hájek, 2012; Kasa, 

2000). 

Motorické projevy jsou ve značné míře determinovány genotypově a možnosti 

záměrného ovlivňování jsou limitovány genetickou normou reakce. Významný vliv 

genetických dispozic se u extrémních případů projevuje ať už v pozitivním, nebo negativním 

směru. Takovíto jedinci jsou daleko méně přizpůsobiví k podmínkám okolí a projevují se 

vyšší stabilitou vývoje než jedinci s průměrnou motorickou úrovní (Benjamin & Wilhelm, 

1997; Riegerová, Přidalová, & Ulbrichová, 2006). 

2.1.3.1 Motorický vývoj v prepubescenci 

V prepubescenci se děti rychle učí novým pohybovým dovednostem, toto období je 

proto také označováno jako stádium zvýšené motorické učenlivosti. Nové pohybové 

dovednosti se vytvářejí především na základě demonstrace provedení nebo jednoduché 

instrukce. Toto období kulminuje před nástupem puberty. Děti zvládají nejen globální 

pohybové akty, ale též analytické pohyby, dokážou plnit různé pohybové úkoly. Pohyby jsou 

věcně orientované (Měkota, 1985; Sulzbach, 2007). Ve vývoji motoriky se projevuje zlepšení 

samotného průběhu pohybu (Gallahue & Cleland, 2007).  

Vnímání nových pohybových aktů je u dětí často narušováno okolním prostředím. Až 

na konci tohoto stádia dokážou ovládat vnímání okolních podnětů a jejich selekci, čímž 

dochází k přesnějšímu provedení pohybových úkolů při snížené energetické náročnosti 

(Hebestreit & Beneke, 2002; Meinel & Schnabel, 2007). 
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Prepubescence představuje příznivé období pro rozvoj motoriky u dětí. Jedním 

z faktorů, který přispívá k úspěšnému zvládnutí pohybových aktů, je vyzrálý nervový systém, 

díky němuž jedinec zvládá i náročné koordinační pohyby (Meinel & Schnabel, 2007). 

Mezi hlavní činitele ovlivňující motorickou evoluci v prepubescenci patří (Gallahue 

& Cleland, 2007): 

 změna tvaru těla – příznivější poměr mezi končetinami a trupem, 

 vstup do školy – stav vzrušení způsobený nevybitou přirozenou potřebou 

pohybu, špatné návyky v držení těla, 

 vývojový stupeň vyšší nervové soustavy – vytvářejí se předpoklady pro 

fungování druhé signální soustavy. 

Spontánní aktivita má zásadní vliv na motorickou výkonnost, jelikož v tomto období 

pro ni nejsou dány stabilní základy. Vytváří se tak prostor pro záměrnou formovatelnost. 

Přibližně od osmi let věku je možné vytvářet kvantitativní podklady pro hodnocení úrovně 

motoriky. Na základě faktorové analýzy se prokázalo, že struktura pohybových schopností 

u osmiletých dětí je podobná jako u dospělých jedinců. Objevují se bisexuální rozdíly 

(Prätorius, 2008), ty jsou však poměrně malé oproti dalším vývojovým obdobím. Zásadní 

diference se mohou objevit v případě, kdy dívky dávají přednost jiným pohybům než chlapci. 

To se projevuje převážně v kopech nebo hodech (Gallahue & Cleland, 2007). 

V prepubescenci se rychle rozvíjejí rychlostní schopnosti (rychlost reakční 

a frekvenční), komplex agility schopností, aerobně-vytrvalostní schopnosti a kloubní 

pohyblivost. Naopak statická síla dosahuje nízkých hodnot (Dvořáková, 2012).  

Chytráčková a Čelikovský (1990) uvádějí, že při posuzování motoriky v tomto období 

jsou důležitější výchozí pohybové schopnosti než prováděný typ pohybové aktivity. 

2.1.3.2 Motorický vývoj v pubescenci 

Pokud o prepubescenci hovoříme jako o stádiu zvýšené motorické učenlivosti, pak fázi 

pubescence můžeme označit jako stádium diferenciace a přestavby motoriky. Relativně klidná 

linie předchozí prepubescence je nyní narušena nástupem akcelerace, popřípadě stagnace 

v motorickém vývoji. V tomto období můžeme pozorovat (Kasa, 1991): 
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 zhoršení pohybové koordinace a změnu koordinačních předpokladů a dovedností 

(rytmické a kinesteticko-diferenciační schopnosti), 

 zhoršení průběhu pohybu a zvýšení energetické náročnosti, 

 protikladnost motorického chování, 

 sníženou motorickou učenlivost. 

Narušena je především každodenní motorika (chůze, klátivý pohyb nebo zakopávání), 

v procesu sportovní motoriky nemusejí být zaznamenány žádné rozdíly a samotná výkonnost 

může dokonce i růst. Projevy poruch jsou značně individuální, u chlapců bývají ovšem horší 

než u dívek. Vysloveně disharmonický vývoj probíhá u jedinců, kteří nevykonávají žádnou 

pohybovou aktivitu. Toto období není tudíž vhodné pro nácvik nových složitých pohybových 

úkolů. Motorický vývoj u chlapců pokračuje prokazatelně na vyšší úrovni než u dívek. 

Výkonové křivky se v tomto období vůbec nekříží, na rozdíl od tělesných ukazatelů růstu. 

Ve druhé fázi pubescence dochází k výraznější specifikaci mužské a ženské motoriky 

(Měkota & Novosad, 2005). 

Projevy diskoordinace mohou být způsobeny akcelerovaným vývojem tělesných 

ukazatelů, který může předběhnout samotný motorický vývoj. Tak může nastat zhoršení 

motorického výkonu zejména u svalových aktivit. Vývoj jednotlivých pohybových schopností 

je diferencován v rámci přestavby motoriky, dochází ke snižování agility a kloubní 

pohyblivosti, naopak narůstá síla a vytrvalostní schopnost. Celý tento proces má za následek 

změnu struktury komplexu motorických schopností. Nápadně se začíná projevovat sexuální 

diferenciace. V rámci vývoje je nutné respektovat stupeň růstu a vývoje organismu, aby 

nedocházelo k přetěžování dětí (Chytráčková & Čelikovský, 1990; Langjahr, 2013). 

2.1.4 Psychomotorický vývoj 

Psychomotorika představuje holistický přístup v chápání spojení pohybu těla 

a psychických procesů. Motorický projev jedince je v této souvislosti chápán jako zrcadlo 

vnitřních pocitů, nálady a psychických funkcí (Blahutková, Klenková, & Zichová, 2005; Wise 

& Bozarth, 1987). Psychomotorika tedy poukazuje na těsnou souvislost psychického 

a motorického prožívání. Už od antického Řecka se traduje známé úsloví „Ve zdravém těle 

zdravý duch.“ (Herm, 2006). 
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Řada českých i zahraničních autorů chápe motoriku a psychiku jako celek, který nelze 

od sebe oddělit, proto dochází obzvlášť mezi USA a Evropou k vytváření synonymity 

ve výrazech motorika a psychomotorika (Kerr, 1982; Půstová, 1997; Sobotková 

& Dittrichová, 2009). 

V období předškolního věku se u dětí projevuje spontánní pohybová aktivita, ve všech 

pohybových projevech se uplatňuje jejich kreativita a fantazie. Na konci této etapy dochází 

k propojení pohybové kombinace s vnějším prostředím. V kolektivu se objevuje soupeření 

a snaha o co nejlepší výkon. V rámci cvičení u dětí převládá především imitace pohybů, která 

je založena na velké energetické zátěži vzhledem k neekonomickým pohybům (Hájek, 2012; 

Jacqueline, 1984; Kouba, 1995). 

Postavení hry v životě dítěte je velmi důležité. V pohybové činnosti se rozvíjí 

osobnost ve všech směrech. Jsou navazovány první sociální kontakty, čímž dochází 

k prvnímu životnímu směřování jedince (Kail & Cavanaugh, 2007; Matějček, 2005a).  

V oblasti psychomotoriky se setkáváme s pojmy jako jemná motorika, hrubá motorika, 

senzomotorika, neuromotorika, sociomotorika nebo smyslový, emoční a sociální vývoj. Tyto 

termíny a na ně vázané obory se navzájem překrývají a doplňují (Szabová, 1999): 

 neuromotorika – výkonná složka motoriky, jež obsahuje podmíněné, 

nepodmíněné, volní, mimovolní a reflexní aktivity (Blythe, 2012), 

 senzomotorika – zapojení kognitivních procesů v řízení motoriky; receptory se 

podílejí na provádění a regulaci pohybové aktivity (Gilfoyle, Grady, & Moore, 

1990), 

 sociomotorika – zrcadlo behaviorálních procesů jedince ve společnosti 

a skupině, které se generují z reakcí na podněty v dané oblasti; sociomotorika se 

projevuje v samotné sociální komunikaci (Lecroy & Beker, 2014). 

2.1.4.1 Jemná motorika 

Jemná motorika představuje koordinaci malých svalových skupin, jež se podílejí 

především na pohybu prstů a koordinaci oko–ruka. V případě motoriky ruky a prstů se 

používá zejména termín manuální zručnost. Vysoká úroveň manuální zručnosti, kterou jedinci 

vykazují, lze přičíst vysoce rozvinuté centrální nervové soustavě (Rathelot & Strick, 2009).  
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Pohyby rukou a prstů jsou iniciovány příkazy pocházejícími z oblasti primární 

motorické kůry, jež obsahuje velké množství specializovaných kortikospinálních (CST) 

neuronů, nazývaných corticomotoneuronal (CM) buňky. Tyto buňky sestupují do míchy, kde 

tvoří monosynaptické spojení s motorickými neurony. Výzkum ukázal, že tyto spoje 

odpovídají za manuální zručnost u lidí (Park, Leonard, & Li, 2008; Véle, 2006).  

Podle Vítkové (2004) zahrnuje jemná motorika následující oblasti: 

 logomotoriku – oblast řeči jedince, 

 oromotoriku – oblast pohybu ústní dutiny, 

 grafomotoriku – oblast psaní a kreslení, 

 vizuomotoriku – oblast zpětné vazby pohybu pomocí zraku. 

Jednotlivá věková období jsou typická rozvojem určitých oblastí jemné motoriky. 

V předškolním věku se vytváří lateralita, která je dána převahou levé, popřípadě pravé 

hemisféry. Dítě si zvládá umýt ruce a vyčistit zuby. Dokáže nést tekutinu ve sklenici, aniž by 

ji vylilo. Ve sféře grafomotoriky dochází k rozvoji kreslení a stříhání (Marotz & Allen, 2012). 

Na začátku mladšího školního věku začíná být dítě obratnější a zručnější. Zvládne přesně 

interpretovat jednoduché tvary geometrických těles a písmen abecedy. V případě složitějších 

obrazců stále není neuromotorická oblast k přesné interpretaci dostatečně rozvinutá 

(Langmeier, Langmeier, & Krejčířová, 2006). 

V rámci vývoje jemné motoriky může dojít k jejímu poškození, a to z důvodu např. 

úrazu, nemoci, cévní mozkové příhody, vrozených deformit, dětské mozkové obrny nebo 

vývojového postižení. Poškození mozku, míchy, periferních nervů, svalů či kloubů může mít 

na jemnou motoriku také významný vliv, a snížit tak její kontrolu. V takovém případě bude 

dítě vykazovat známky obtíží v kontrole koordinace pohybů těla s pohyby rukou, prstů 

a obličeje. Může mít rovněž problémy s úkoly, jako je stříhání nůžkami, kreslení čar, skládání 

oblečení, držení tužky a psaní. Zde je pak nutný okamžitý zásah vedoucí k rozvoji těchto 

činností (Opatřilová, 2003).  

2.1.4.2 Hrubá motorika 

Hrubá motorika představuje zapojení velkých svalových skupin k provádění pohybové 

aktivity. Její rozvoj začíná již v raném dětství, kdy je dítě schopno se postavit a začít chodit. 
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Hrubé pohyby se rozvíjejí směrem od hlavy k patě (dítě se nejdříve naučí koordinovat pohyb 

hlavy atd.). Hrubá motorika vyžaduje stejně jako mnoho dalších oblastí motoriky posturální 

kontrolu (Williams et al., 2009).  

Periodizace rozvoje jednotlivých funkcí hrubé motoriky je přísně individuální. 

V obecné rovině lze ovšem vysledovat jeho základní rysy (Bracken, 2004). 

V předškolním věku se v hrubé motorice rozvíjejí jednoduché pohybové sekvence, 

jako jsou skákání, házení a kopání. V tomto období dochází též k rozvoji dalšího cíleného 

chování. Motorický vývoj je stále plynulejší a koordinovanější. Většina pohybové činnosti je 

prováděna prostřednictvím hry, v níž se projevují i některé sociální aspekty (např. pochvala), 

které mohou mít pozitivní vliv na prováděnou pohybovou aktivitu (Smith, 2003).  

V mladším školním věku jsou děti schopny kombinovat pohybové úkoly. Začínají 

driblovat s míčem. Hrubá motorika se v průběhu dospívání neustále zlepšuje, její vrchol 

nastává obvykle před 30. rokem života, poté dochází k postupnému poklesu v rámci vývoje. 

Pravidelným cvičením a zdravým životním stylem lze tento proces zpomalit (Dylevský, 

2009). 

2.1.5 Diagnostika motorického vývoje 

Hodnocení vývoje i úrovně motoriky v kontextu výběru vhodného evaluačního 

nástroje představuje rozsáhlou a složitou problematiku. Motorický vývoj v sobě zahrnuje 

soubory změn motorického chování během růstu a dospívání, procesy, jež tyto změny 

umožňují, a faktory, které je ovlivňují (Payne & Isaacs, 2007). Zákonitosti vývoje motoriky 

probíhají v celistvosti vývoje samotného jedince – změny motorických funkcí se odehrávají 

v úzké souvislosti se změnami ostatních funkcí a s vývojem tělesným i psychickým (Goodwin 

& Leech, 2003).  

K diagnostice vývoje motoriky lze využít celou řadu testovacích baterií, jejichž 

vzájemné dělení je značně rozsáhlé (Měkota & Blahuš, 1983; Černá, 1995). Pokud se 

zaměříme na testovací baterie v oblasti psychomotorického vývoje jedince, kde hodnocení 

probíhá na základě vývojových norem, jedná se o následující příklady:  

 Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder (MOT 4–6) (Zimmer & Volkamer, 

1987), 

 Movement Assessment Battery for Children (M – ABC) (Henderson, Sugden, 

& Barnett, 1992),  
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 Peabody Development Scales – Second Edition (PDMS–2) (Folio & Fewell, 

1983),  

 Körperkoordinationtest für Kinder (KTK) (Kiphard & Schilling, 1974), 

 Test of Gross Motor Development – Second Edition (TGMD–2) (Ulrich, 2000), 

 Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – Second Edition (BOT–2) 

(Bruininks, 2005; Bruininks, Steffens, Spiegel, & Werder, 1989). 

Přestože se některá specifika použití liší, základní koncept hodnocení je u všech 

zmíněných testů podobný (Cools, De Martelaer, Samaey, & Andries, 2008). 

V českém prostředí se nejčastěji používají tyto psychomotorické testy: Orientační test 

dynamické praxe (OTDP), Test vývoje hrubé motoriky – 2 (TGMD–2), Movement 

Assessment Battery for Children – Second Edition (MABC–2) a Bruininks-Oseretzky Test 

of Motor Proficiency. Ten však nemá v České republice normy (Kohoutek & Krkošková, 

2002). První tři uvedené testy mají české normy vytvořené nebo se nacházejí v procesu 

standardizace. 

Podle Svobody (2009) patří BOTMP k nejužívanějším bateriím u nás v oblasti 

diagnostiky mentálně postižených. 

2.1.5.1 Orientační test dynamické praxe (OTDP) 

Autorem OTDP je Míka, který test vytvořil v roce 1982. OTDP slouží ke zjištění 

úrovně hrubé a jemné motoriky a její schopnosti zareagovat na dynamický podnět u dětí 

předškolního věku. V případě motoricky postižených dětí lze test použít v jakémkoli věku. 

Test se skládá z osmi položek, zaměřených na pohyb rukou, nohou a jazyka. 

Administrátor nejprve daný pohyb sám předvede a poté je úkolem dítěte stejný úkon co 

nejlépe a nejpřesněji napodobit. Při zadávání úkolů postupuje administrátor dle záznamového 

archu. Na základě jeho subjektivního hodnocení se posuzuje, jak kvalitně dítě test zvládlo, 

a do záznamového archu je následně zapsán úspěšný, popřípadě neúspěšný pokus. Čas 

každého úkolu je sledován přesně v sekundách (Kohoutek & Krkošková, 2002; Měkota 

& Cuberek, 2007; Čelikovský, 1990).  

Split-half metoda hodnocení reliability tohoto testu dosahovala hodnoty 0,42 (Svoboda 

et al., 2009).  
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OTDP má percentilové normy a také se provádí kvalitativní vyhodnocení analýzou 

nesplněných položek. Vzhledem k zaměření přesného rozlišení je však tento test mnohými 

odborníky považován za zbytečně podrobný. Využívá se převážně v České republice (Černá, 

1995). 

2.1.5.2 Test vývoje hrubé motoriky – 2 (TGMD–2) 

TGMD–2 vychází z původního testu hrubé motoriky (TGMD), který byl poprvé 

publikován v roce 1985 (Ulrich, 1985). Nová verze TGMD–2 pochází z roku 2000 (Ulrich, 

2000). Test se zaměřuje na vývoj hrubé motoriky a je využíván v kineziologii, obecné 

a speciální pedagogice, psychologii a fyzioterapii. Umožňuje se zaměřit na děti od tří 

do deseti let a identifikuje ty jedince, kteří jsou ve vývoji hrubé motoriky výrazně zaostalí 

za svými vrstevníky. Tento motorický syndrom má v literatuře svůj odborný název – 

Developmental Coordination Disorder, DCD (Cairney et al., 2005; Ulrich, 2000).  

Výkon jedince v daném testu je oznámkován buď hodnotou jedna, pokud provedl úkol 

správně, nebo hodnotou nula, pokud vykonal cvičení špatně. Součet bodů pak ukazuje 

konečný výsledek. Administrativa trvá 15 až 20 minut (Cools et al., 2008).  

Reliabilita testu se pohybuje v rozpětí 0,83 až 0,91 (Valentini, 2012). U TGMD–2 se 

objevuje problém v kroskulturální oblasti a u hodnocení subtestu házení přes hlavu, kde se 

jedná o příliš specifické zaměření u této dovednosti (Simons & Van Hombeeck, 2003). Jeho 

standardizaci v českých podmínkách provádí tým ze Západočeské univerzity v Plzni pod 

vedením docenta Čepičky. 



 

 

31 

2.1.5.3 Movement Assesment Battery for Children – 2 (MABC–2) 

MABC–2 je testová baterie, která má původ ve své starší verzi MABC (Henderson 

et al., 1992), vycházející z testu Test of Motor Impairment (TOMI) a z původního testu 

Oseretzkého (Burton & Miller, 1998; Simons, 2004). MABC–2 obsahuje tři části: 

standardizovanou testovou baterii, dotazník („checklist“) a intervenční manuál. 

Standardizovaná testová baterie a dotazník jsou zaměřeny na identifikaci a popis postižení 

motorických funkcí. Zatímco testová baterie vyžaduje přítomnost dítěte, dotazník vyplňuje 

dospělá osoba, která hodnotí jeho motorické kompetence. 

Baterie je rozdělena do tří věkových skupin: (1) od 3 do 6 let, (2) od 7 do 10 let a (3) 

od 11 do 16 let. Pro každou z nich je vymezena sada osmi testů, které jsou rozčleněny podle 

tří motorických komponent – jemné motoriky (manuální dovednost), hrubé motoriky (míření 

a chytání) a rovnováhy. Provedení všech osmi testů zabere 20 až 40 minut (Cools et al., 2008; 

Psotta, 2012). Testová baterie je založena na behaviorální metodě hodnocení motoriky 

(Vallaey & Vandroemme, 1994).  

MABC–2 je primárně určena k identifikaci lehkých a středních motorických obtíží, 

pro klinický výzkum a plánování intervencí, pro hodnocení intervenčních programů a jako 

výzkumný nástroj (Henderson et al., 1992). Reliabilita se pohybuje v rozpětí od 0,49 do 0,70 

(Visser & Jongmans, 2004). U této baterie nenalezneme při vyhodnocení informace 

o nadprůměrných výsledcích jedinců, často je jí také vytýkán design testu pro mladší děti 

(Cools et al., 2008). Její standardizaci v českých podmínkách provádí tým z Univerzity 

Palackého v Olomouci pod vedením profesora Psotty. 

2.1.5.4 Bruininks-Oseretzky Test of Motor Proficiency, Second 

Edition (BOT–2) 

Původní Oseretzky test, jehož autorem je N. I. Oseretzký, byl vytvořen v roce 1923. 

Jeho cílem bylo zjišťování psychomotorické zralosti, tedy celkové úrovně motorického 

vývoje, a to jak v oblasti hrubé, tak jemné motoriky. Novější verzi pak představovala 

americká úprava z roku 1978, nazvaná Bruininks-Oseretzky Test of Motor Proficiency 

(BOTMP) (Bruininks, 1978). Tento test se v zahraničí i u nás často využíval (Flegel 

& Kolobe, 2002; Siegel, Marchetti, & Tecklin, 1991; Tan, Parker, & Larkin, 2001; Wilson, 
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Polatajko, Kaplan, & Faris, 1995; Černá, 1995), v České republice však nebyl nikdy 

standardizován. 

V roce 2005 byl test po téměř 30 letech upraven na novou verzi Bruininks-Oseretzky 

Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT–2) (Bruininks, 2005). Obsahuje 52 položek, 

které jsou rozděleny do čtyř subtestů, zaměřených na koordinaci, přesnost a spojení různých 

pohybů. Test umožňuje posoudit úroveň dílčích pohybových kompetencí jednak u běžné 

populace, jednak například u specifické skupiny dětí s mentálním postižením. Hodnotí jak 

hrubou motoriku – pohyby ramen, trupu, nohou, tak jemnou motoriku – pohyblivost prstů, 

rukou, předloktí (H. Y. Wang, Long, & Liu, 2012; Wuang & Su, 2009).  

BOT–2 má také tzv. short form neboli krátkou formu, která představuje vybrané dílčí 

úkoly z jednotlivých subtestů tak, aby co nepřesněji popsala komplexní motoriku testovaného 

probanda. Krátká forma testu trvá 15–20 minut, kompletní baterie 45–60 minut. Možnost 

testování probandů je od 4 do 21 let (Cools et al., 2008). Reliabilita testu se pohybuje 

v rozpětí od 0,90 do 0,97 (Wuang, Lin, & Su, 2009). Korelace mezi krátkou a dlouhou 

formou testu dosahuje hodnoty 0,80 (Cools et al., 2008). 

Studie, jež vzájemně porovnávaly vypovídající hodnotu výše zmíněných testů, 

konstatují, že mezi testy TGMD–2 a MBAC–2, vytvořenými za účelem odhalování dětí 

s potencionálním syndromem dyspraxie, byla prokázána stejná vypovídající hodnota (Logan, 

Robinson, & Getchell, 2011). Při ověřování validity mezi MBAC–2 a BOT–2 se ukázalo, že 

obě baterie mají rovněž stejnou vypovídající hodnotu (Wuang, Su, & Huang, 2012). Oproti 

MABC–2 však BOT–2 obsáhne širší věkové spektrum a v tomto směru předčí i ostatní 

evaluační nástroje v dané oblasti. 

2.2 Motorické schopnosti 

Existuje celá řada definic schopnosti. V obecné rovině můžeme konstatovat, že jde 

o geneticky určený rys, který předurčuje kognitivní a motorickou aktivitu. Skrze schopnosti 

lze vysvětlit diferenciaci jedinců ve společnosti. Schopnosti jsou dány vrozeným základem, 

jenž určuje plnění a výsledek v dané činnosti. Spektrum rozdílů ve smyslu výkonnosti 

v rovině motorické při plnění zadaných pohybových úkolů je nekonečné (Schmidt & Lee, 

2013). 
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Vzhledem k fundamentálním konceptům schopnosti, jež byly vytvořeny na počátku 

20. století, se stále můžeme setkávat s rozdílností názorů na tuto problematiku (Holler, 2009; 

Schmidt & Wrisberg, 2008). 

Antropomotorický pohled se zaměřuje na motorickou schopnost, která je členěna 

na pohybovou činnost nejen ve sportu, ale i v práci, neboť pohyb je elementárním článkem 

podstaty všeho (Burton & Miller, 1998). 

Motorické schopnosti jakožto rysy podkládají pohybové dovednosti v řadě výkonů. 

Schopnosti se v tomto případě nedají modifikovat vnějším působením a v průběhu času se 

jeví jako stabilní prvek v životě jedince. Schopnost řídí vlastnosti organismu jako systém, 

jehož vnější projevy můžeme sledovat u kosterně-svalové, termoregulační nebo metabolické 

funkce (Knudson & Morrison, 2002; Čelikovský, 1990). 

Konkretizace těchto předpokladů v činnosti zdůrazňuje, že veškeré výše uvedené 

prvky jsou v organismu obsaženy. Další krok představuje integrace, která má rozhodující 

význam pro zformování schopností. Integrace se vyvíjí během nezbytné praxe (Sugden 

& Keogh, 1990). 

Bylo by chybou se domnívat, že schopnost je pouze izolovaná predispozice. Jedná se 

o směsici rozvinutých a navzájem svázaných vztahů, jež jsou propojeny různými elementy 

v celek. Tyto prvky v návaznosti na jejich kombinaci mohou vytvořit různé schopnosti, které 

pak mohou být fundamentem individuálních schopností (McHorney, Ware, & Raczek, 1993). 

Limity každého jedince vycházejí z jeho schopností. Po dosažení daných limitů 

nemůže jedinec již svůj výkon zvyšovat. Schopnosti tedy svého nositele limitují v provádění 

určitých činností (Choutka, Brklová, & Votík, 1999).  

2.2.1 Dělení motorických schopností 

Dělení motorických schopností se různí podle pohledu jednotlivých autorů. 

V terminologii schopností se objevují fyzikální i obecně používané pojmy, jako např. 

rovnováha či rychlost. Obvykle se k danému termínu připojuje slovo schopnost (např. 

vytrvalostní schopnost), u víceslovných pojmů se naopak v některých případech právě slovo 

schopnost vynechává (např. frekvenční rychlost). Komunikaci v terminologii ztěžuje 

synonymita, která se projevuje v případě různých oborů. V psychologii se setkáváme 

s termínem psychomotorická schopnost, naopak u antropomotoriků s výrazem motorická 
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schopnost (Jansa, Kocourek, Kovář, Jůva, & Svozil, 2012; Rychtecký et al., 2006; Slepička, 

Hošek, & Hátlová, 2009; Szopa, 1997). 

Nejčastější dělení motorických schopností má následující strukturu (Hošek, 2001; 

Hájek, 2012; Měkota & Novosad, 2005; Čelikovský, 1990): 

 vytrvalostní schopnosti,  

 silové schopnosti (staticko-silové, dynamicko-silové), 

 koordinační schopnosti, 

 rychlostní schopnosti (reakčně-rychlostní, akčně-rychlostní). 

Odlišně člení motorické schopnosti německý autor Gundlach (1968). Vychází 

z dvoufaktorového modelu (viz obrázek 1), složeného z kondičních (energetických) 

a koordinačních (informačních) schopností, mezi nimiž se nachází schopnost rychlostní. 

 

Obrázek 1 Dělení motorických schopností podle Gundlach (1968) a Měkoty (2000) 

 

 

Další, nejdetailnější členění motorických schopností (viz obrázek 2) uvádí Měkota 

(2000). Autor používá pojem „generální motorická schopnost“, která je považována 

za fundamentální článek všech schopností. Poprvé se s tímto termínem začalo pracovat 

v USA v roce 1927. Existuje zde určitá analogie s tvrzením ohledně významu IQ 

v psychologii, kdy měl tento koeficient udávat obecnou inteligenci jedince. Právě v roce 1927 
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se měla pomocí Braceova testu v USA určit obecná motorická schopnost, nikdy se ovšem 

nepodařilo tento fenomén dokázat (Magill & Anderson, 2007; McCloy, 1934). 

 

Obrázek 2 Hierarchické uspořádání motorických schopností podle Měkoty (2000) 

 

2.2.1.1 Silové schopnosti 

Silovou schopnost lze definovat jako schopnost vytvořit určitý odpor k překonání 

opačně orientované síly. Z fyziologického hlediska hrají důležitější roli dráždivost a stažlivost 

svalu. Svalová kontrakce představuje mechanickou odpověď na svalový vzruch, který je 

doprovázen řadou metabolických, chemických a fyzikálních změn (Perič & Dovalil, 2010).  

Podle rychlosti svalového stahu, počtu opakování a trvání pohybu rozlišujeme několik 

druhů síly (Choutka & Dovalil, 1991):  

 síla vytrvalostní – dlouhodobě udržený svalový odpor (nemaximálního 

charakteru) proti působící síle, 

 síla absolutní – maximální svalový odpor, který je jedinec schopen vytvořit proti 

působící síle, má velmi krátký časový charakter, 

 síla výbušná a rychlá – vysoká až maximální rychlost při překonávání 

nemaximálního odporu. 
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Jednotlivé složky silových schopností mohou být mezi sebou provázány. V obecně 

platném názoru ovšem vysoká hodnota jedné složky neznamená automaticky predikci vysoké 

hodnoty další složky. Jinými slovy, korelace mezi faktory není vždy vysoká. Objevují se 

individuální specifika jedince, která jej provází v rámci ontogeneze (Dovalil, 2008). 

2.2.1.2 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnost představuje komplex schopností vykonávat pohybový úkol 

po co nejdelší dobu v co nejvyšší intenzitě. Vytrvalostní schopnosti se člení na základě 

energetického krytí prováděné pohybové činnosti (Hohmann, Lames, & Letzelter, 2010) 

následovně: 

 dlouhodobá vytrvalost – energetické krytí v aerobní oblasti, činnost je delší než 

10 minut, 

 střednědobá vytrvalost – zdroj energie představuje nejvyšší možná spotřeba 

v aerobní oblasti, činnost trvá do 10 minut, 

 krátkodobá vytrvalost – energetický systém je založen na anaerobní glykolýze 

bez přístupu kyslíku, časový interval odpovídá 2 až 3 minutám, 

 rychlostní vytrvalost – energie je získávána z ATP-CP systému, pohybová 

činnost se odehrává v časovém intervalu 20 až 30 sekund. 

Dělení na jednotlivé složky vyžaduje hluboké znalosti v oblasti aerobních 

a anaerobních procesů. V méně detailnějších přístupech je dlouhodobá a střednědobá 

vytrvalost řazena k aerobním, krátkodobá a rychlostní vytrvalost k anaerobním schopnostem 

(Wulf, 2007). 

2.2.1.3 Rychlostní schopnosti 

V mnoha oblastech se rychlostní schopnost projevuje jako schopnost provádět danou 

činnost v maximálním úsilí s maximální intenzitou. Energetické krytí této aktivity vychází 

z ATP-CP systému, proto může tato činnost trvat maximálně 15 sekund. Při provádění 

pohybu nedochází k překonávání velkého odporu vnějších sil (Wulf, 2009). 
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Mezi složky rychlostní schopnosti řadíme (Perič & Dovalil, 2010): 

 komplexní rychlost – kombinace cyklických a acyklických pohybů, 

 cyklickou rychlost – frekvence opakujících se pohybů, 

 reakční rychlost – reakce na podnět, včetně zahájení pohybu, 

 acyklickou rychlost – rychlost jednotlivých pohybů. 

Vztahy mezi jednotlivými složkami nemusejí vždy dosahovat vysokých korelací. 

V každém případě ovšem platí, že rychlostní schopnost je geneticky nejvíce podmíněnou 

schopností jedince (Schnabel & Barth, 2011). 

2.2.1.4 Koordinační schopnosti 

Kromě kondičních schopností se na výkonu podílejí také schopnosti vázané 

na regulaci pohybu a spadající do systému informačního. V případě složitých složených 

pohybových úkolů představuje kondiční složka druhotnou roli a v primárním postavení 

vystupuje funkce centrálního nervového systému (Perič, 2006). 

Taxonomie koordinačních schopností není přijímané dogma, proto můžeme nalézt 

členění na 5 až 15 složek. V klasifikaci je nutné brát v úvahu následující (Choutka & Dovalil, 

1991): 

 přesnost regulace – řízení přesně daných pohybových činností, 

 časový tlak – rychlé pohybové činnosti, 

 přestavba a přizpůsobování činnosti – neznámé, variabilní a rychlé činnosti. 

V souvislosti s danými determinanty lze vytvořit zjednodušený náhled na složky 

koordinačních schopností, mezi něž patří (Choutka & Dovalil, 1991): 

 diferenciační schopnost – sladění jednotlivých sekvencí pohybu, 

 rovnováhová schopnost – stabilita při provádění pohybu, popř. ve statických 

polohách, 

 orientační schopnost – umožňuje provádět změny pohybu vzhledem k dalším 

pohybovým činnostem, 
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 reakční schopnost – zahájení pohybu vzhledem k danému signálu, 

 rytmická schopnost – udržení rytmu vzhledem k vnějšímu zdroji, 

 spojovací schopnost – navazování pohybových aktů v plynulém sledu, 

 schopnost přizpůsobování – variabilita a kreativita při provádění pohybové 

činnosti vzhledem k měnícím se podmínkám. 

2.2.2 Rozdíl mezi motorickou schopností a dovedností 

Dovednost představuje propojení schopnosti, techniky a znalosti. Tyto faktory 

ovlivňují plnění zadaného pohybového úkolu a učením rozvinutý potenciál se tak stává 

dovedností. Skrze dovednost se pak zakládá úspěšnost dovedné činnosti nebo úzké skupiny 

činností vzájemně těsně propojených (Szopa, 1997). 

Vzájemný vztah mezi motorickou schopností a dovedností má podobu dynamického 

spojení. Rozdíly mezi těmito dvěma teoretickými konstrukty jsou přiblíženy v tabulce 1 

(Měkota & Novosad, 2005). 

Vzájemné propojení mezi schopností a dovedností v rámci nácviku, popřípadě plnění 

pohybového úkolu je velmi variabilní. Můžeme tak objevit, že jedna určitá schopnost se podílí 

na několika na první pohled zdánlivě odlišných pohybových dovednostech (viz obrázek 3). 

V níže uvedeném modelu (Schmidt & Lee, 2013) se nachází pojem nadschopnost, který je 

synonymem pro generální motorickou schopnost (viz kapitola 2.2.1). 
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Tabulka 1 Komparace pojmů motorická schopnost – dovednost (Měkota & Novosad, 2005) 

 

 

Obrázek 3 Relace mezi motorickými schopnostmi a dovednostmi podle Schmidt & Lee 

(2013) 
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2.3 Specifické poruchy učení 

Z kapitoly 2.1.7 vyplývá, že existuje množství standardizovaných diagnostických testů 

na odhalování poruch motorického vývoje. Nejdříve je ovšem nutné představit v obecné 

rovině vztahy v oblasti specifických poruch učení a následně pak přiblížit poruchy motoriky. 

Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující v konkrétních oblastech 

vzdělávání dětí překážku, která brání správnému osvojení a rozvinutí dané schopnosti (Kirby, 

2000). Tyto poruchy nejsou zapříčiněny poruchami vývoje motorických, zrakových nebo 

sluchových funkcí, přesný původ jejich vzniku není doposud znám. Řada odborníků se 

domnívá, že hlavním činitelem je genetická predispozice, která způsobuje poruchy funkce 

mozku. V případě dyslexie tak může být na vině LMD (lehká mozková dysfunkce) 

(Zelinková, 2003). 

Korelace mezi inteligenčním kvocientem a specifickými poruchami učení nebyla 

prokázána, poruchy se tedy vyskytují v celém spektru inteligenční škály. Podle posledních 

průzkumů se v České republice odhaduje počet dětí zasažených některou z forem 

specifických poruch učení na 3 až 4 %. Někteří odborníci předpokládají, že toto číslo může 

být však mnohem vyšší vzhledem k individuálnosti projevu u jedinců se stejnými poruchami 

(Pokorná, 2000). 

Mezi základní specifické poruchy učení řadíme (Michalová, 2004): 

 dyslexii – poruchy čtení, 

 dysgrafii – poruchy psaní, 

 dysortografii – poruchy gramatiky, 

 dyskalkulii – poruchy počítání, 

 dysmúzii – poruchy vnímání hudby, 

 dyspinxii – poruchy kreslení, 

 dyspraxii – poruchy motoriky. 

Poslední uvedená porucha motoriky, dyspraxie, je pro tuto práci nejdůležitější. 

Obvykle se označuje též jako nemotornost dítěte. Podle Selikowitze (2012) je dyspraxie 

jedním ze čtyř typů nemotornosti, která se může projevovat ve vývoji motoriky. Dalšími typy 

jsou: 
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 agnózie – potíže s lokalizací pozice těla, 

 vizuálně-prostorová vada – poruchy orientace, 

 nízký tonus – potíže se svalovým napětím. 

2.3.1 Dyspraxie 

Dyspraxie se projevuje zhoršením kontroly mozku při záměrně prováděných 

pohybech. Dítě s dyspraxií může vykonávat jednotlivé pohyby, ale má problém s jejich 

synchronizací tak, aby uskutečnilo daný pohybový úkol. Dyspraxie je obvyklou poruchou 

v rámci nemotornosti, která může být doprovázena verbální dyspraxií (Brookes, 2005). 

Koukolík (2000) uvádí několik dalších kategorií dyspraxie: 

 ideativní dyspraxie – neschopnost plánování pohybu, 

 ideomotorická dyspraxie – neschopnost provést pochopený úkol, 

 artikulační vývojová dyspraxie – neobratnost v artikulačních pohybech, 

 grafomotorická dyspraxie – porucha expresivního psaní, 

 konstrukční dyspraxie – porucha manipulace s předměty v prostoru, 

 prostorová dyspraxie – chybné reakce při vizuálně-prostorové orientaci, 

 verbální vývojová dyspraxie – problém tvoření hlásek. 

Typické projevy dyspraxie v rámci vývoje jedince se v období předškolního věku 

objevují jako neobratnost při dětských hrách nebo jízdě na koloběžce. Dítě má potíže s oblastí 

samoobsluhy (např. zavazování tkaniček, stolování). V mladším školním věku se pohybová 

neobratnost a špatná koordinace projevují zejména v hodinách tělesné výchovy či v praktické 

výuce. V běžných hodinách má žák problémy s psaním, písmo je nečitelné a neúhledné. Žák 

je motoricky neklidný. V období staršího školního věku má dyspraxie dopad do socializace 

jedince. Dochází k vyřazování v rámci sportovních aktivit a některých zájmových činností 

(Kirby, 2000; Zelinková, 2003). 

Dítě postižené jakoukoliv formou dyspraxie bývá často označováno svým okolím jako 

nemotorné nebo nešikovné. Tyto vnější projevy mohou být následně příčinou vnitřních pocitů 

méněcennosti, nepochopení, osamělosti a bezmocnosti (Vágnerová, 2012; Říčan, 2006). 
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2.3.2 Agnózie 

Agnózie se vztahuje k poruchám v informačním procesu tělesného vnímání. Děti, 

u nichž je diagnostikována agnózie, nedokáží určit polohu svého těla vzhledem k prostoru, 

což se projevuje nemotorností (Selikowitz, 2012). 

Jeden z běžných testů k rozpoznání agnózie obsahuje příkaz dítěti, aby uvedlo pozici 

svých prstů. Při tomto testu má dítě zavřené oči a je nuceno soustředit se na signály vysílané 

z polohy prstů do mozkového centra (Bradley, 2004). 

Při jakékoliv činnosti našeho mozku přijímáme řadu informací, které musí mozek 

zpracovat, aby určil pozici části těla vzhledem k prostoru v každou chvíli. Mozek musí tuto 

činnost vykonávat rychle a plynule bez problémů, aby podněcoval vhodnou svalovou 

kontrakci a uvolnění v rámci řízení pohybu. Při agnózii k těmto plynulým a automatickým 

pohybům nedochází, takže provedení působí nepřirozeně (Farah, 2004). 

2.3.3 Zrakově prostorová vada 

Při agnózii dochází k poruše ve smyslu vnímání polohy těla při zavřených očích. 

Oproti tomu zrakově prostorová vada se projevuje v případě vnímání pozice těla vzhledem 

k prostoru při otevřených očích (Farah, 2004). 

Agnózie představuje poruchu „vnitřního prostoru“, zatímco zrakově prostorová vada 

souvisí s poruchou „vnějšího prostoru“. Problémy zrakově prostorové vady se projevují 

ve vnímání levé a pravé strany nebo při orientaci na mapě. Jedinec postižený touto vadou má 

potíže např. se zavazováním tkaniček, chytáním míče či kreslením (Henderson & Henderson, 

2003). 

Testy sloužící k diagnostikování této vady jsou zaměřeny na obkreslování přesně 

zadaných tvarů a jejich interpretaci jedincem v daném prostoru (Gibbs, Appleton, 

& Appleton, 2007).  

2.3.4 Nízký tonus 

Svalový tonus se vztahuje k silovým schopnostem jedince. Jedná se o svalový odpor, 

který vyvíjejí svaly, aby se s nimi mohlo pohybovat, když jsou povolené. V případě nízkého 

svalového tonu může často docházet k pohybové nemotornosti (Barnhart, Davenport, Epps, 

& Nordquist, 2003). 
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Diagnostika této poruchy se provádí při manipulaci v uvolněné poloze s testovanou 

osobou na jejích končetinách. Hypotonie neboli nízký svalový tonus se projevuje nízkým 

odporem pasivního pohybu. Svaly jsou ochablejší (Kirby, Edwards, Sugden, & Rosenblum, 

2010). 

Vnímání svalového tonu vychází z proprioreceptorů umístěných ve svalech a šlachách. 

Tyto proprioreceptory vysílají signály do mozku, který pak uvolňuje, popřípadě aktivuje sval 

(Black & Grant, 2014). 

Přesná příčina vzniku nízkého svalového tonu není doposud známa. Ví se ovšem, že se 

hypotonie podílí na vzniku nemotornosti. Ochablé svaly nedokáží správně kontrolovat 

zahájení, vedení a dokončení pohybu, což může mít za následek i zranění jedince (Selikowitz, 

2012). 

Pro zvýšení svalového tonu se využívá řada cvičení. S rozvojem silových schopností 

dochází rovněž k rozvoji samotného svalového tonu (Gaines, Missiuna, Egan, & McLean, 

2008). 

2.3.5 Možnosti reedukace motorických poruch 

Při reedukaci motorických poruch je vhodné požádat o zásah, popřípadě spolupráci 

odborného terapeuta, který dokáže poradit, jak pracovat s uvedeným jedincem. Terapeut se 

umí zaměřit jak na jemnou, tak hrubou motoriku (Zelinková, 2003). 

Na počátku se stanoví jasně splnitelné cíle a způsoby jejich dosažení. Nesmí se 

zapomínat na samotnou motivaci jedince k pohybové činnosti. Terapeut musí dítě zaujmout 

a provádět veškeré činnosti zábavnou formou (Kirby, 2000). 

Úkol se rozdělí do jednotlivých částí, které se nacvičují samostatně. V každém případě 

musí být vytvořena příjemná atmosféra, v níž se jedinec cítí uvolněně a bezpečně. Důležitá je 

rovněž pochvala ze strany terapeuta za jakýkoliv projev snahy (Platt, 2011). 

Postupuje se směrem od jednoduchého ke složitějšímu úkolu (např. při nácviku kopání 

do míče se na začátku používá velký lehký míč, který se postupně nahrazuje menším). 

Nejdříve se cvik předvede, čímž se zahájí generalizace procesu učení. Daný úkol doplňujeme 

o vhodná cvičení k rozšíření variability dovednosti (Selikowitz, 2012). 

Při výuce komplexních činností můžeme využít metodu „obráceného řetězení“, kdy 

nácvik zahajujeme posledním krokem, na který navazuje předposlední krok. V celém nácviku 

postupujeme podle uvedeného vzorce (Hession et al., 2014). 
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Všechny uvedené postupy lze využít jak v individuálních lekcích, tak v hodinách 

tělesné výchovy ve škole, samozřejmě s drobnými modifikacemi. Je ovšem nutné vždy 

zachovat pozitivní atmosféru a chápavé prostředí pro jedince (Kirby, 2000). 

2.4 Tělesné složení 

Součástí výzkumu této disertační práce je kromě psychomotorického vývoje 

i komparace tělesného složení ve sledovaných skupinách. Proto je v rámci teoretických 

východisek nutné představit odborný pohled na tuto problematiku. 

Tělesné složení je jedním ze základních ukazatelů ontogeneze jedince. Je 

determinantem ovlivňujícím úroveň zdraví, výkonnosti a tělesné zdatnosti. V současné době 

se řada českých i zahraničních studií zabývá tělesným složením různých skupin obyvatel, 

jejichž výsledky následně srovnává s výsledky majoritní společnosti a snaží se objevit 

signifikantní rozdíly (Bunc, 2007; Riegerová, Přidalová, Valenta, & Dostálová, 2008). 

Determinantů, které ovlivňují tělesné složení, je velké množství. Může jimi být 

genetický vklad, pohybová aktivita, zdravotní stav, výživa jedince nebo prostředí, v němž 

vyrůstá (Riegerová et al., 2006). 

Hlavním morfologickým znakem tělesného složení je hmotnost, která zásadním 

způsobem ovlivňuje dynamiku pohybu. Úpravy tělesné hmotnosti vedou ke změnám 

v tělesném složení. Při záměrné úpravě hmotnosti je vhodné sledovat změnu tělesného 

složení, neboť na základě těchto výsledků můžeme stanovit efektivnost prováděných cvičení 

(Wagner et al., 2013).  

V současné době pokročil vývoj vědecké techniky natolik, že vědci mohou sledovat 

i další ukazatele tělesného složení. Jimi jsou například komponenty neboli subdílčí prvky, 

které se podílejí na tělesném složení a ovlivňují kvalitu života jedince (Z. M. Wang, Pierson, 

& Heymsfield, 1992). 
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2.4.1 Modely tělesného složení 

Problematika složení lidského těla je velmi komplikovaná. Například z chemického 

hlediska představuje tělo soubor prvků a sloučenin. Existují ovšem další modely, které se 

svým pohledem na lidské tělo liší. Pro názornost je na obrázku 4 zobrazen pohled na složení 

lidského těla v pěti různých úrovních, jimiž jsou anatomický, molekulární, buněčný, tkáňově-

systémový a celotělový model. Odtud také pochází výraz pětiúrovňový model tělesného 

složení (Heymsfield, Lohman, Wang, & Going, 2005; Riegerová et al., 2006; Shah & Bilal, 

2009; Z. M. Wang et al., 1992).  

 

Obrázek 4 Pětiúrovňový model tělesného složení podle Shan (2009) 

  

2.4.1.1 Atomický model 

Podle atomického modelu je tělo složeno z šesti základních prvků – kyslíku, uhlíku, 

vodíku, dusíku, fosforu a vápníku. Tyto prvky tvoří přibližně 98 % hmotnosti těla, zbývající 

2 % jsou reprezentována přibližně 44 prvky, mezi nimiž nalezneme např. sodík nebo draslík 

(Riegerová et al., 2006). 
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Pro zjišťování atomického složení se využívá neutronová aktivační analýza 

(Heymsfield et al., 2005; Riegerová et al., 2006).  

2.4.1.2 Molekulární model 

Z chemického pohledu tvoří 11 základních chemických prvků v různých kombinacích 

sto tisíc různorodých chemických sloučenin. Hlavními komponentami jsou voda, glykogen, 

lipidy, minerály a bílkoviny (Riegerová et al., 2006). 

Nejdůležitější sloučeninu vodu, která představuje většinu hmotnosti lidského těla, 

můžeme sledovat pomocí metody isotopových sloučenin (Forbes, 1987). 

2.4.1.3 Tkáňově-systémový model 

Tkáňově-systémový model nahlíží na tělo jako na skladbu jednotlivých tkání, mezi 

něž řadíme kostní, svalovou a tukovou tkáň. Základními stavebními kameny tkáňového 

systému jsou extracelulární pevné látky a extracelulární tekutina. Tkáně jsou tvořeny 

jednotlivými buňkami, které mají podobnou strukturu a funkci. Touto charakteristikou 

rozlišujeme tkáň na nervovou, svalovou, pojivovou a epiteliální (Z. M. Wang et al., 1992). 

2.4.1.4 Buněčný model 

Molekuly se spojují v buňky, které tvoří lidský organismus, lišící se od neživé přírody. 

V buněčném modelu je lidské tělo rozděleno do tří základních oblastí, jimiž jsou buňka, 

organické látky a anorganické látky (Riegerová et al., 2006). 

Lidské tělo je tvořeno 10
18 

buněk, které se navzájem odlišují svou velikostí, 

molekulární a chemickou stavbou, tvarem a dalšími faktory. Zároveň zastávají v těle různé 

funkce, jež jsou jim přidělovány v závislosti na dané vlastnosti. Pak rozdělujeme buňky 

na svalové, nervové, pojivové a epiteliální (Pietrobelli, Formica, Wang, & Heymsfield, 1996). 

Organické látky neboli extracelulární tekutina se nachází v prostoru okolo buňky 

a slouží k transportu živin a vylučování. K anorganickým látkám v těle náleží například kyslík 

nebo vápník (Riegerová et al., 2006). 
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2.4.1.5 Celotělový model 

Antropometrická měření jsou podstatou celotělového modelu. Základní parametry 

představují tělesná výška, hmotnost, BMI, obvodové rozměry, kožní řasy, objem těla či 

densita těla (Z. M. Wang et al., 1992). 

V obecné praxi se využívají modely dvoukomponentové, tříkomponentové 

a čtyřkomponentové. Dvoukomponentový model je z klinického hlediska nejužívanější. 

Rozděluje tělo na FFM (tukuprostá hmota) a FM (tuk). Tříkomponentový model zahrnuje 

složky sval, tuk a kostní tkáň. Čtyřkomponentový model v sobě obsahuje tuk, extracelulární 

tekutinu, minerály a buňky (Heymsfield et al., 2005).  

2.4.2 Metody zjišťování tělesného složení 

V současné době existuje celá řada metod zjišťování tělesného složení. Rozhodujícími 

faktory při jejich výběru jsou metodické možnosti a účel měření. Některé z těchto metod 

můžeme použít pouze v laboratorních podmínkách nebo jsou finančně a časově náročné 

takovým způsobem, že není v možnostech badatele je využít při hromadném šetření v terénu 

(Bunc, 2009; Pařízková, 1962). 

Diagnostika tělesného složení v komparaci s tělesnou zdatností a motorickým vývojem 

je využívána nejen u běžné populace k určování vývojových trendů, ale i v oblasti 

profesionálních sportovců nebo výběru profesí, u nichž je nutná predikce vhodnosti výběru 

(Sillanpää, Cheng, & Häkkinen, 2014). 

Stále ovšem musíme mít na paměti, že i přes současný pokrok v rámci sofistikovaných 

zařízení na určování tělesného složení nejsou predikční rovnice absolutně přesné a objevují se 

chyby v měření (Riegerová et al., 2006). 

Mezi nejčastější metody zjišťování tělesného složení v současné době patří BMI, 

měření tloušťky kožních řas, hydrodenzitometrie, DEXA a bioelektrická impedance (Bunc, 

2007).  
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2.4.2.1 Index tělesné hmotnosti 

Hmotnostně-výškový index neboli BMI (body mass index) je nejjednodušším 

a nejrozšířenějším způsobem ověřování tělesné stavby u člověka. K jeho výpočtu stačí dvě 

základní proměnné, a to výška a hmotnost jedince. V uvedené rovnici se hmotnost vydělí 

druhou mocninou výšky (Riegerová et al., 2006). 

  

 

 

Každý jedinec si tak může rychle spočítat vlastní hodnotu BMI, která však nemá 

žádnou vypovídající hodnotu, i když v současné době existují klasifikační tabulky s normami 

pro pohlaví a věk (viz tabulky 2 a 3). Tyto hodnoty nám ovšem nesdělují skutečný zdravotní 

a tělesný stav jedince. Jedná se pouze o doplňkovou informaci (Riegerová et al., 2006).  

 

Tabulka 2 Klasifikace zdravotních rizik podle BMI (Nečas, 2009) 

BMI Kategorie Zdravotní riziko 

18,5 – 24,9 norma minimální 

25,0 – 29,9 nadváha < 26,9 … nízké 

  > 27,0 … lehce vyšší 

30,0 – 34,9 I. stupeň obezity vysoké 

35,0 – 39,9 II. stupeň obezity vysoké 

> 40,0 III. stupeň obezity velmi vysoké 
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Tabulka 3 Mezinárodní klasifikace podváhy, nadváhy a obezity u dospělé populace dle BMI 

(WHO, 2004) 

Klasifikace 
BMI (kg/m

2
) 

Hlavní rozpětí Členěné rozpětí 

Podváha < 18,50 < 18,50 

Závažná podvýživa < 16,00 < 16,00 

Střední podváha 16,00 – 16,99 16,00 – 16,99 

Mírná podváha 17,00 – 18,49 17,00 – 18,49 

Průměrné rozpětí 18,50 – 24,99 
18,50 – 22,90 

23,00 – 24,99 

Nadváha ≥ 25,00 ≥ 25,00 

Pre-obesita 25,00 – 29,99 
25,00 – 27,49 

27,50 – 29,99 

Obesita ≥ 30,00 ≥ 30,00 

Obesita I 30,00 – 34,99 
30,00 – 32,49 

32,50 – 34,99 

Obesita II 35,00 – 39,90 
35,00 – 37,49 

37,50 – 39,99 

Obesita III ≥ 40,00 ≥ 40,00 

 

2.4.2.2 Měření tloušťky kožních řas 

Kaliperace neboli měření tloušťky kožních řas slouží k určování množství podkožního 

tuku nebo procenta tuku v těle. Dle české literatury uznáváme dvě metodiky, které se mezi 

sebou liší v přepočtových rovnicích a v počtu měřených kožních řas. Jedná se o metody podle 

Pařízkové (1962) a podle Chytráčkové (1990).  

Měření kožních řas podle Pařízkové (1962) 

Podle této metody je změřeno deset kožních řas na přesně stanovených místech (viz 

obrázek 5). Výsledné hodnoty jsou přepočítávány na základě regresní rovnice dle pohlaví 

a věkové skupiny (viz tabulka 4). 

Manuál k měření určuje pravou stranu jako preferovanou pro kaliperaci. Měření by 

mělo probíhat pomocí bestového kaliperu, za stejných denních i klimatických podmínek 

(Riegerová et al., 2006). 
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Obrázek 5 Umístění kožních řas s popiskem podle Pařízkové (1962), upraveno dle Riegerové 

et al. (2006) 

 
 

Tabulka 4 Regresní rovnice pro výpočet % tuku v těle podle Pařízkové (1962) 

Věk (roky) Pohlaví Rovnice 

9–12 
chlapci y = 1,180 – 0,069 . log x 

dívky y = 1,160 – 0,061 . log x 

13–16 
chlapci y = 1,205 – 0,078 . log x 

dívky dtto 

17–45 
muži % T = 28,96 . log x – 41,27 

ženy % T = 35,572 . log x – 61,25 

Legenda: % T – procento tuku tělesné hmotnosti; x – součet deseti kožních řas; y – denzita 
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Měření kožních řas podle Chytráčkové (1990) 

Pomocí kaliperu měříme tloušťku kožních řas na třech specifikovaných místech: 

nad trojhlavým svalem pažním, pod lopatkou a nad hřebenem kosti kyčelní (viz obrázek 6). 

Na těchto místech je nutné kůži zřasit a pomocí kaliperu naměřit kožní řasu. Měření by měla 

provádět zkušená osoba pro toto měření proškolená, aby nedocházelo k výraznému zkreslení 

výsledků (Chytráčková & Čelikovský, 1990). 

 

Obrázek 6 Měření kožních řas podle Chytráčkové (1990), upraveno dle Fialové (2001) 

 

 

Na základě součtu tří kožních řas lze odhadnout endomorfní komponentu, další dvě 

komponenty určíme pomocí výpočtu s třetí odmocninou hmotnosti (Fialová, 2001). 

2.4.2.3 Hydrodenzitometrie 

Hydrodenzitometrie (hydrostatické vážení) může změřit tukovou a tukuprostou hmotu 

v těle probanda, který je nejdříve zvážen na suchu a poté ve vodě. Ve vodním prostředí je 

použita hydrostatická váha (Brodie, Moscrip, & Hutcheon, 1998). 

Podle Archimédova zákona je měřená osoba nadlehčována vztlakovou silou, rovnající 

se tíze kapaliny stejného objemu, jí vytlačeného. Rozdíl vah na suchu a ve vodě pak určí 

množství tuku v těle. Tuk je totiž lehčí než voda, a proto lidské tělo nadnáší (Riegerová et al., 

2006). 

Toto měření ovšem není zcela přesné, neboť nepočítá se zbytkovým plynem v plicích 

probanda a zároveň se zbytkovým plynem v gastrointestinální oblasti. Kromě toho je tato 

metoda značně časově i finančně náročná, proto se příliš nevyužívá (Brodie et al., 1998; Siri, 

1956).  
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2.4.2.4 DEXA – duální rentgenová absorpciometrie 

Dual-energy X-ray absorptiometry neboli DEXA je metoda odhadu tělesného složení, 

využívající rentgenových paprsků, jež jsou vysílány na dvou pulzních hladinách. Při průchodu 

rentgenových paprsků tělem jsou od sebe odlišeny kostní minerály, voda, tuk a proteiny. 

Proto v případě této metody hovoříme o čtyřkomponentovém modelu (Sopher, Thornton, 

Wang, & Horlick, 2004). 

Jedná se o nejnovější metodu zjišťování tělesného složení, je možno ji využívat 

u všech věkových skupin. Výsledné hodnoty jsou velice přesné. Nevýhodou DEXA je její 

finanční a časová náročnost. Dá se využít pouze v laboratorních podmínkách, proto je 

nevhodná pro testování většího rozsahu jedinců. Celková doba měření jednoho probanda čítá 

přibližně 20 minut (Heyward & Wagner, 2004). Podle Riegerové et al. (2006) představuje 

největší nevýhodu této metody rentgenové záření, které znemožňuje využití longitudinálních 

studií. 

2.4.2.5 Bioelektrická impedance 

Bioelektrická impedance byla využita v našem výzkumu při měření na základních 

školách a v dětských domovech. Ve srovnání s výše uvedenými metodami přestavuje levnější, 

rychlejší a celkově jednoduší řešení.  

Bioelektrická impedance se vyvíjela mnoho let v praxi. Řada původních chyb 

v nastavení tak byla odstraněna a v dnešní době se jedná o velice sofistikovanou metodu 

měření, jejíž chybovost se pohybuje v úrovni 5 % (Bunc, 2007). Podle Bunce (2007) je hlavní 

chybovost způsobena zejména špatnou obsluhou přístroje či špatným typem elektrod, 

popřípadě jejich umístěním na těle (správné umístění elektrod je znázorněno na obrázcích 

7 a 8). Současné přístroje nabízejí i segmentální analýzu lidského těla (zvláště dolní, horní 

končetiny a trup). 

Tato metoda měření využívá různého obsahu vody v biologických strukturách a šíření 

nízkého proudu v těle. Jednotlivé složky těla vedou elektrický proud v různé rezistenci. 

V případě nižšího obsahu vody se složka chová jako izolátor, při vysoké hydrataci jako vodič. 

Hodnota odporu se označuje jako bioelektrická impedance. 
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Obrázek 7 Umístění elektrod u bioelektrické impedance na ruce (Franckowiak, Fontaine, 

& Andersen, 2003) 

 

 

U bioelektrické impedance se využívá dvou technologií – monofrekvenční 

a multifrekvenční. 

Monofrekvenční bioelektrická impedance 

Tato technologie využívá pouze jednu frekvenci proudu. Nízká frekvence proudu 

dokáže zjistit stav ECW (extracelulární tekutiny), FFM (tukuprosté hmoty) a TBW (celkové 

tělesné vody). ICW (intracelulární tekutinu) přesně nezjistíme. Přesto je tato technologie 

vhodná pro zjišťování tělesného složení u zdravé populace bez extrémních výchylek 

(Deurenberg, 1996; Kyle, Bosaeus, De Lorenzo, & Pirlich, 2004; Malavolti et al., 2003).  

Multifrekvenční bioelektrická impedance 

Na rozdíl od předchozí technologie využívá multifrekvenční varianta více frekvencí 

proudu. Tím proniká hlouběji do buňky a zjišťuje množství ICW i BCM (buněčné hmoty). 

Podle Steijaerta et al. (1997) lze tuto techniku použít i u podvyživených nebo kriticky 

nemocných osob. 
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Obrázek 8 Umístění elektrod u bioelektrické impedance na noze (Franckowiak et al., 2003) 

 

 

V naší studii byl pro zjišťování tělesného složení využit přístroj BIA 2000 M, který je 

majetkem Laboratoře sportovní motoriky UK FTVS. Sledovanými parametry byly FM 

(tuková tkáň) a FFM (tukuprostá tkáň). 

FM (tuková tkáň) 

Tuková tkáň představuje velmi labilní složku těla. Velké či naopak malé množství 

tukové tkáně může způsobovat vážné zdravotní problémy. V současné době jsme svědky spíše 

vysokých hodnot tuku v těle, což má za následek obezitu u lidí. Tento trend je vážným 

zdravotním problémem pro naši společnost. Determinant, jež se podílejí na vzniku obezity, je 

však více. Svoji roli mohou hrát genetické dispozice nebo malý zájem o pohybovou aktivitu, 

což vede k sedavému stylu života (McLennan, 2004). 

S vývojem jedince se množství tukové tkáně v těle mění, v dětství zaznamenáváme 

vyšší hodnoty. V průběhu vývoje dochází k diferenciaci mezi pohlavími. Obecně platí, že 

ženy mají vyšší množství tuku než muži (Ruxton, 2004). Podle Bunce (2008) je zastoupení 

tuku v těle ovlivněno také sportovní aktivitou, kterou jedinec provozuje. Doporučená procenta 

tukové tkáně v těle u dětí jsou uvedena na obrázku 9. 
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Obrázek 9 Doporučené % tuku v těle u dívek a chlapců (McCarthy, Cole, Fry, Jebb, 

& Prentice, 2006) 

 

 

FFM (tukuprostá hmota) 

Tukuprostá hmota není homogenní částí, obsahuje svalstvo, kosti a ostatní tkáně. 

Stejně jako v případě tukové hmoty je její složení proměnlivé vzhledem k věku a pohlaví 

jedince. Zároveň zde působí determinanty jako pohybová aktivita a genetické dispozice. 

Zastoupení jednotlivých složek v tukuprosté hmotě je podle Riegerové et al. (2006) 

následující: 60 % zaujímá svalstvo, 25 % tkáně a 15 % vnitřní orgány, přičemž se však jedná 

pouze o přibližný poměr. Podle Mialich et al. (2014) je tukuprostá hmota tvořena přibližně 

73 % vody, 20 % proteinů, 7 % minerálů (viz obrázek 10).  
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Obrázek 10 Schematický diagram složení lidského těla (Mialich et al., 2014) 

 
 

2.5 Ústavní péče v České republice 

V České republice je téma ústavní péče v posledních letech velmi často diskutováno. 

Objevuje se řada krajně vyhraněných názorů, které se buďto ústavní péče zastávají, nebo se 

k ní naopak staví odmítavě. To byl i jeden z důvodů vzniku této práce – aktuálnost 

a nedostatek faktických prací zabývajících se touto problematikou nejen v obecné, teoretické 

rovině. Přesto je nutné nejdříve představit systém ústavní péče v České republice, aby 

nedocházelo k nepochopení obecně platných termínů. 

Problematiku ústavní péče upravuje zákon č. 109/2002 Sb., resp. jeho nejaktuálnější 

novela, zákon č. 333/2012 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Účelem 

těchto zařízení je zajištění náhradní výchovné péče nezletilým osobám ve věku od tří 

do osmnácti (popř. devatenácti) let na základě rozhodnutí soudu. V případě zařízení 

pro preventivně výchovnou péči je účelem předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů 

chování dítěte, narušení jeho zdravého vývoje, popř. zmírnění či odstranění příčin nebo 

důsledků již vzniklých poruch chování (Matoušek & Kroftová, 1998). 
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Zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy jsou diagnostický ústav, dětský 

domov, dětský domov se školou a výchovný ústav. 

Ústavní výchova spadá do kompetence tří různých ministerstev. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spravuje diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské 

domovy se školou a výchovné ústavy. Ministerstvo zdravotnictví spravuje kojenecké ústavy 

a dětské domovy pro děti do tří let. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí domovy 

pro osoby se zdravotním postižením, kam jsou umisťovány děti, jejichž postižení a poruchy 

vyžadují speciální odbornou péči, která jim nemůže být poskytnuta v žádném jiném zařízení 

v rámci ústavní péče (Dunovský, Dytrych, & Matějček, 1995). Fakticky je ovšem 

zřizovatelem zařízení pro ústavní výchovu obec, kraj, církev nebo soukromá osoba. 

Všechna tato zařízení mají za úkol umožnit dětem péči běžně poskytovanou rodiči, 

případně dalšími osobami, jimž bylo dítě svěřeno do výchovy. Na základě smlouvy může 

zařízení poskytovat zaopatření i zletilé osobě po ukončení výkonu ústavní nebo ochranné 

výchovy až do věku 26 let, pokud se tato osoba připravuje na budoucí povolání. Zařízení 

poskytuje svým klientům, v tomto případě dětem, následující služby: 

 poradenské (konzultace a odborná pomoc),  

 terapeutické (za účelem urychlení integrace), 

 diagnostické (diagnostika a vyšetření), 

 vzdělávací (vzdělávání a rozvoj osobnosti), 

 speciálněpedagogické a psychologické (k nápravě poruch v sociálních vztazích), 

 výchovné a sociální (sociálně-právní ochrana dětí), 

 informační (zprostředkování kontaktů). 

V zařízení lze v jedné budově zřídit nejvíce tři výchovné skupiny, přičemž zřizovatel 

jich může v odůvodněných případech stanovit i vyšší počet. Výchovná skupina může mít 

nejméně šest a nejvíce osm klientů, a to s ohledem na jejich výchovné, vzdělávací či zdravotní 

potřeby (Matoušek & Kroftová, 1998). 

Podle ČSÚ (2014) se v současné době na území České republiky nachází 219 zařízení 

určených pro ústavní výchovu, z toho je 146 dětských domovů, 30 dětských domovů 

se školou, 29 výchovných ústavů a 14 diagnostických ústavů. Oproti roku 2003/2004 došlo 

k navýšení o 12 dětských domovů (viz tabulka 5), v porovnání s rokem 1994 dokonce 
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o 47 těchto zařízení (Vocilka, 1999). Vývojový trend růstu či snižování počtu zařízení je 

relativně ustálený. 

 

Tabulka 5 Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v období 2003/2004 – 2013/2014 

(ČSÚ, 2014) 

 2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

Zařízení 

Celkem 198 219 225 229 230 232 229 228 227 220 219 

Dětský domov 134 148 149 153 155 155 151 150 149 147 146 

Výchovný ústav 35 33 34 34 33 34 33 33 33 29 29 

Diagnostický 

ústav 
12 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 

Dětský domov 

se školou 
17 24 29 28 28 29 31 31 31 30 30 

 

Počty dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy se neustále 

mění. Děti průběžně přicházejí a odcházejí. Z vývoje trendu ovšem jasně vyplývá, že 

v posledních deseti letech dochází k jejich úbytku, a to ve všech zařízeních. V porovnání 

s rokem 2003/2004 se původní počet 7 250 snížil na nynějších 6 549, což představuje úbytek 

o téměř 700 dětí. V případě dětských domovů se konkrétně jednalo o 359 dětí (viz tabulka 6). 

 

Tabulka 6 Počet dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

v období 2003/2004 – 2013/2014 (ČSÚ, 2014) 

 2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

Děti 

Celkem 7 250 7 590 7 621 7 459 7 427 7 820 7 878 7 397 7 150 6 941 6 549 

Dětský domov 4 612 4 867 4 869 4 815 4 618 4 739 4 704 4 628 4 451 4 442 4 253 

Výchovný ústav 1 589 1 479 1 420 1 404 1 430 1 546 1 534 1 445 1 395 1 269 1 146 

Diagnostický 

ústav 
494 501 537 516 705 793 853 564 543 517 453 

Dětský domov 

se školou 
555 743 795 724 674 742 787 760 761 713 697 

 

Bližší charakteristiku jednotlivých zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

uvádíme v následujících kapitolách. 
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2.5.1 Diagnostické ústavy 

Diagnostické ústavy mají za úkol umístit dítě na základě výsledků jeho komplexního 

vyšetření a zdravotního stavu do dětského domova, dětského domova se školou nebo 

výchovného ústavu (Matějček, 2002). Pobyt v diagnostickém ústavu trvá obvykle osm týdnů. 

Dítě bez vážných poruch mohlo být umístěno rovnou do dětského domova nebo dětského 

domova se školou (Matoušek & Kroftová, 1998). Dle nového občanského zákoníku, který 

nabyl účinnosti 1. ledna 2014, může soud přímo v rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy 

označit zařízení, do něhož má být dítě umístěno.  

Diagnostické ústavy v České republice jsou rozděleny podle věku a pohlaví svěřenců. 

Dětských diagnostických ústavů, v nichž jsou umístěny děti, které plní povinnou školní 

docházku, je osm. Diagnostických ústavů pro mládež, kam spadají jedinci s ukončenou 

povinnou školní docházkou, je celkem pět, z toho dva jsou určeny pro dívky a tři pro chlapce.  

2.5.2 Výchovné ústavy 

Výchovné ústavy pečují o děti starší 15 let, u nichž je diagnostikována závažná 

porucha chování s nařízenou ústavní nebo s uloženou ochrannou výchovou. Do tohoto 

zařízení může být umístěno také dítě starší 12 let s uloženou ochrannou výchovou, které 

nemůže být zařazeno do dětského domova se školou kvůli závažným poruchám chování 

(Pipeková, 2010; Vocilka, 2001). 

Podle Českého statistického úřadu se k roku 2011 na území České republiky nacházelo 

33 výchovných ústavů s celkovým počtem 1 395 svěřenců. 

2.5.3 Dětské domovy se školou 

Dětské domovy se školou zajišťují péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, pokud 

mají závažné poruchy chování nebo pro svoje poruchy vývoje vyžadují speciální péči či 

upravený dohled. Dále poskytují péči dětem s uloženou ochrannou výchovou, případně 

nezletilým matkám, pokud splňují podmínky uvedené výše. Umisťují se sem děti od šesti let 

do ukončení povinné školní docházky. Můžeme se u nich setkat s neurologickým nebo 

psychickým poškozením. 
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Pokud dítě ukončí povinnou školní docházku a i nadále u něj přetrvávají poruchy, 

které mu znemožňují vzdělávat se mimo zařízení na střední škole, je takový jedinec přeřazen 

do výchovného ústavu (Dunovský et al., 1995). 

2.5.4 Dětské domovy 

V původním znění zákona č. 109/2002 Sb. pečují dětské domovy o děti s nařízenou 

ústavní výchovou ve věku od tří do osmnácti let, ve výjimečných případech do 26 let. Ústavní 

výchova je v tomto případě nařizována ze sociálních důvodů. 

U dětí nejsou diagnostikovány žádné závažné poruchy. Dětský domov plní vůči těmto 

dětem sociální, výchovné a vzdělávací úkoly. Mohou zde být umístěny i nezletilé matky 

(Matějček, 1999). 

Děti jsou do dětských domovů umisťovány se zřetelem k dostupnosti mateřské, 

základní nebo střední školy, kam jsou integrovány. Struktura dětského domova je vytvořena 

s ohledem na skupiny, které jej tvoří. Cílem je vždy co nejvíce simulovat prostředí rodiny, 

kde platí předem stanovená pravidla, podle nichž se například vyplácí i kapesné. 

2.5.4.1 Historický vývoj dětských domovů 

V této práci se zaměřujeme pouze na jeden typ zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy v České republice, a to dětské domovy. Pro bližší pochopení současného vývoje 

a problémů u zařízení tohoto typu je nutné nastínit i historické souvislosti, které vedly k jejich 

vzniku. Na území České republiky má forma ústavní péče dlouhou tradici.  

První útulky pro nalezence vznikaly již ve středověku, a to většinou u klášterů 

a kostelů, jež řídili křesťané. Děti tak byly zachráněny od jisté smrti nebo žebráckého života 

(Matoušek, 1999). S vývojem společnosti přicházely nové myšlenky osvícenců (např. Jean 

Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi), kteří kladli důraz na výchovu dětí a jejich 

užitečnost pro společnost. Již za dob Rakousko-Uherska se objevovaly instituce, v nichž byli 

soustřeďováni handicapovaní a odložení jedinci. Zatímco v západní Evropě se přecházelo 

na neinstitucionální formu péče o odložené děti, náš systém zůstal v původní podobě 

(Matoušek & Pazlarová, 2010). 

Počet sirotčinců se zvyšoval, ale stále jich byl velký nedostatek. Jejich podpora byla 

založena na charitativních darech ze společnosti. Ve 30. letech minulého století se začaly 

měnit principy v jejich fungování, změnil se i jejich název na dnes obecně známý dětský 
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domov. Kapacita dětského domova byla ovšem stále nedostačující, což na druhé straně zase 

přispívalo k rodinné atmosféře daného zařízení (Matějček, 2005b). 

Správa dětských domovů se měnila s vývojem politickým. Po roce 1948 byla 

vytvářena kolektivní výchova. V dětských domovech se začaly objevovat i děti, které byly 

odebírány rodičům ať už z důvodů sociálních, nebo politických. V té době se objevuje u nás 

asi nejvýznamnější osobnost dětské psychologie a průkopník v péči o děti v dětských 

domovech – profesor Zdeněk Matějček, který v Sociodiagnostickém ústavu v Praze začal 

pracovat na novém konceptu dětských domovů. 

Projekt SOS vesniček jistě předběhl svou dobu. Začalo se otevřeně hovořit 

o problematice péče o postižené děti. Objevil se pojem psychická deprivace u dětí, které 

strávily většinu svého života v dětských domovech. Diskutovalo se o vlivu prostředí 

na utváření osobnosti jedince a jeho socializaci do společnosti. O samotném vývoji dětí 

v dětských domovech pojednává kapitola 2.5.4.2. 

2.5.4.2 Vývoj dětí v dětských domovech 

Podle Matějčka (2005b) existuje pět základních psychických potřeb, které musejí být 

uspokojeny v náležité míře a ve správný vývojový čas, aby se dítě mohlo vyvíjet ve zdravou 

osobnost: 

 Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů 

Přístup takovýchto nových podnětů umožňuje rozvoj osobnosti, zabraňuje tomu, aby 

se člověk nudil, a zároveň jej nepřetěžuje. 

 Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech 

Při naplnění této podstaty se podněty stávají novou zkušeností, znalostí, kterou 

můžeme využít v rámci pracovní strategie. V systematickém řazení vzniká řád, jenž je 

pevným základem a prostorem k výuce nových věcí. 

 Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů k osobám prvotních 

vychovatelů 

Skrze tuto potřebu získává dítě pocit jistoty a bezpečí, který je velmi důležitý při 

formování osobnosti jedince. 
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 Potřeba identity, potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty 

Z uspokojení této potřeby vzniká uvědomění si vlastního já, které je klíčovou 

podmínkou pro vznik vývojové dráhy lidské bytosti, osvojení si užitečné společenské role 

a stanovení si vlastních cílů. 

 Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy 

Její uspokojení dává lidskému životu časové rozpětí, otevřenost osudu a jeho naplnění 

skrze sebe sama. 

Všechny uvedené potřeby, resp. jejich naplnění, popřípadě nenaplnění má zásadní vliv 

na vývoj jedince v oblasti sociální, psychické a motorické. Právě proto se řada studií zaměřuje 

na vývoj dětí v institucionální péči, přičemž existuje předpoklad, že jejich vývoj bude narušen 

vzhledem k nenaplnění výše zmíněných potřeb (Matějček, 2002). K diagnostikování těchto 

poruch v oblasti motoriky se využívají diagnostické nástroje jako BOT–2, MABC–2 nebo 

PDMS (Peabody Development Motor Scales) (Cools et al., 2008). 

Důvodem, pro nějž většina dětí v dětských domovech zůstává, je ekonomická či 

sociální neschopnost rodičů, tedy nedostatečná péče rodiny. Jsou však také rodiny, které své 

děti zanedbávají, ohrožují nebo dokonce týrají. Tyto děti pak přicházejí do dětských domovů 

s více či méně rozvinutými poruchami vývoje v různých oblastech (Dunovský et al., (1995). 

Svým způsobem je každé dítě přicházející do dětského domova vystaveno enormní psychické 

zátěži, která se promítne do vývoje celé osobnosti (Matějček, (2005b). 

Podle Nelson et al. (2007) trpí většina dětí žijících v dětských domovech řadou poruch 

vývoje způsobených právě pobytem v institucionální péči. S tím souhlasí i další zahraniční 

autoři (Pollak et al., 2010; Roeber et al., 2012; Wiik et al., 2011), podle nichž nemají děti 

adekvátní vybavení ani prostor pro hraní, což vede k nedostatečnému sociálnímu 

a motorickému vývoji. Podle Dauenhauer et al. (2005) a Sweeney & Bascom (1995) tráví děti 

v ústavní péči 50 % času o samotě. Tím ztrácejí možnost hrát si v kolektivu se svými 

vrstevníky, což může mít vliv na jejich pozdější socializaci do společnosti. V jedné ze studií 

(Miller, Kiernan, Mathers, & Klein-Gitelman, 1995) se prokázalo, že u 34 % dětí, které 

strávily průměrně pět let v ústavní péči, byly diagnostikovány vývojové poruchy motoriky. 

Zároveň může docházet k poruchám pozornosti nebo učení. Síla negativního dopadu je 

ovlivněna dobou strávenou v ústavní péči (Pomerleau et al., 2005). 
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Tento stav je způsoben prostředím, v němž dítě vyrůstá. Řada studií se staví 

k institucionální péči spíše negativně. Nemluvíme pouze o dětských domovech v České 

republice, ale o podobných zařízeních na celém světě. Studie ze Spojených států amerických 

se zaměřují především na východní Evropu, kde silně kritizují stav institucionální péče. 

Důvodem může být i odlišný historický vývoj. 

2.6 Strukturální modelování (SEM) 

Strukturální modelování se využívá hlavně v posledních desetiletích, avšak jeho 

kořeny sahají až do první poloviny 20. století. Pro pochopení vztahu mezi sledovanými 

proměnnými je nutno tuto techniku blíže představit. 

Strukturální modelování je obecným přístupem k mnohorozměrné analýze, jež se 

používá k prozkoumání komplexních závislostí mezi proměnnými. Rozšiřuje standardní 

techniky, jako jsou regresní a faktorová analýza (Urbánek, 2000). 

Strukturální modelování používá dva typy proměnných (McDonald & Marsh, 1990): 

manifestní proměnnou (pozorovatelná – exogenní) a latentní proměnnou (nepozorovatelná –

endogenní). Důvodem, proč využíváme tuto techniku, je snaha o přezkoumání vztahů, zda se 

proměnné vzájemně ovlivňují předpokládaným způsobem a jak silně. Testujeme komplexní 

vztahy, přičemž využíváme výše uvedeného rozdělení na manifestní a latentní proměnnou. 

Porovnáváme skupiny nebo provádíme analýzy longitudinálních výzkumů. Strukturální model 

popisuje přímé efekty exogenních proměnných na endogenní proměnnou a popisuje chybu 

v predikci (Muthén & Muthén, 2012). 

2.6.1 Modely SEM 

Modely ve strukturálním modelování (SEM) mohou být grafické a numerické. 

U každého modelu je nutné definovat, jaké proměnné budou jeho součástí. U proměnných 

manifestních je potřeba vědět, zda jsou závislé nebo nezávislé a jak kvalitně jsou měřeny. 

Přestože veškeré parametry modelu jsou odhadovány na základě manifestních proměnných, 

musíme zvolit vhodnou metodu odhadu. Nezbytnou podmínkou použitelnosti modelu je jeho 

identifikovatelnost (Kline, 2011). 

Existují tyto typy modelů v SEM (Browne & Cudeck, 1992): regresní modely, analýza 

rozptylu, faktorová analýza a úseková analýza. 
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V této práci využíváme konfirmační faktorové analýzy, která je součástí faktorové 

analýzy. Primárním zájmem konfirmační faktorové analýzy je ověření strukturálních hypotéz 

o povaze vztahů mezi manifestně a latentně proměnnými. Tento model patří k těm 

nejmladším, neboť donedávna neexistoval software, který by pracoval s touto technikou 

(Urbánek, 2000).  

Na obrázku 11 je znázorněn obecný model konfirmační faktorové analýzy. Šipky 

směřují od latentně proměnné Y k manifestně proměnným X. Tento vztah nazýváme 

kauzálním efektem, jeho interval se pohybuje zpravidla v rozpětí –1 až 1 (Urbánek, 2000). 

Vztahy mezi latentně proměnnými jsou vyjádřeny úsečkami, jež mají na obou koncích šipky. 

Tento vztah nazýváme korelací a její interval se zpravidla nachází v rozpětí –1 až 1 (Urbánek, 

2000). 

 

 

Obrázek 11 Obecný model konfirmační faktorové analýzy (Urbánek, 2000) 

 
 

V současné době mezi softwary pracující s těmito modely řadíme LISREL (Jöreskog 

& Sörbom, 1996), Mplus (Muthén & Muthén, 2012) či SPSS Amos (Arbuckle, 2005). 

2.6.2 Indexy modelu 

Po formulaci a výběru modelu existuje zásadní otázka, zda je model vhodný. Platnost 

modelu je možno hodnotit ze dvou hledisek: (1) z hlediska shody modelu s daty získanými 

během měření nebo (2) vzhledem k nějakému vnějšímu kritériu. 

K ověření vhodnosti modelu využíváme řady ukazatelů (Hu & Bentler, 1998): 
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 Chí-kvadrát test 

Chí-kvadrát test představuje základní a pravděpodobně nejpoužívanější fit model testu. 

Platí zde obecné pravidlo, že čím vyšší je hodnota chí-kvadrát testu, tím horší je fit model. 

Hladina významnosti tohoto testu je stanovena na p > 0,05. Pokud je hodnota p nižší než 0,05, 

je vhodnost modelu zamítnuta. Chí-kvadrát ovšem není vždy spolehlivý, neboť platí pravidlo, 

že čím větší je velikost souboru, tím vyšší je hodnota chí-kvadrátu a naopak (Iacobucci, 2010; 

McDonald & Marsh, 1990). 

 RMSEA index 

Index RMSEA označuje odmocninu z průměrného čtverce chyby odhadu (root mean 

square of approximation). Byl původně vytvořen Steigerem a Lindem a později pojmenován 

Brownem a Cudeckem (Arbuckle, 1994). Modely, které by měly být akceptovatelné, mají 

hodnotu indexu pod 0,08. V případě hodnot vyšších než 0,1 by měl být model zamítnut 

(Nevitt & Hancock, 2000). 

 SRMR index 

Pomocí reziduální matice je možné vypočítat index SRMR (standard root mean square 

of residual), odmocninu z průměru čtverce reziduí. Problém tohoto indexu spočívá v tom, že 

hodnota 0 sice znamená dokonalou shodu modelu s daty, ovšem není jasné, jakou hodnotu lze 

ještě u modelu akceptovat. Záleží mimo jiné i na počtu proměnných, použitých v modelu 

(Schermelleh, Moosbrugger, & Müller, 2003; Urbánek, 2000). Modely s hodnotou do 0,08 

můžeme akceptovat (Kline, 2011). 

 Indexy založené na teorii informace 

o Akaikeovo informační kritérium (AIC) 

U AIC (Akaike informatic criterion) se používají hodnoty diskrepanční funkce a míra 

složitosti modelu. AIC měří neshodu mezi výběrovou a odhadovanou kovarianční maticí. 

Toto kritérium nemá žádnou škálu, slouží k porovnávání modelů. Čím menší je jeho hodnota, 

tím je model lepší. Rozdíl mezi modely o 10 již značí lepší model (Byrne, 2013). 

o Tucker–Lewisův index (TLI) 

Autory indexu TLI (Tucker–Lewis index) jsou Tucker a Lewis. Referovali o něm také 

Bentler a Bonett (1980). Typický rozsah hodnot tohoto indexu leží mezi 0 a 1, ale jeho 
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extrémní hodnoty mohou tento interval přesahovat. Výbornou míru shody naznačují podobně 

jako u jiných indexů hodnoty blízké 1. Doporučené hodnoty jsou alespoň 0,9 nebo nad 0,95 

(Bollen, 1990; Urbánek, 2000). 

o Komparativní index shody (CFI) 

Bentlerův (1992) komparativní index shody (CFI, comparative fit index) je totožný 

index s McDonaldovým a Marshovým indexem relativní necentrality (RNI). Na rozdíl 

od tohoto indexu má CFI omezené rozpětí v intervalu od 0 do 1. Hodnoty blížící se k 1 značí 

dobrou shodu (Steiger, 1990; Urbánek, 2000). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, VĚDECKÉ OTÁZKY, HYPOTÉZY  

3.1 Cíle a úkoly práce 

Cílem práce bylo zjistit úroveň psychomotorického vývoje a antropometrických 

ukazatelů dětí z pražských dětských domovů (DD) v komparaci s dětmi z většinové 

společnosti (VS). Úroveň psychomotorického vývoje a antropometrických ukazatelů byla 

vztažena jak k příslušnosti ke skupině dětí z DD nebo z VS, tak k jejich pohlaví.  

 

Z výše vytčeného cíle vyplynuly následující úkoly: 

 Provést pilotní šetření pro ověření vhodnosti diagnostického nástroje. 

 Oslovit školská zařízení k plánované spolupráci. 

 Provést terénní šetření v mateřských školách (MŠ), základních školách (ZŠ) a 

v dětských domovech. 

 Evaluovat získané výsledky psychomotorické úrovně a antropometrických 

ukazatelů. 

 Provést statistickou a věcnou analýzu dat. 

3.2 Vědecké otázky 

U dětí z DD se podle Roeber et al. (2012) a Miller (2005) projevují vývojové poruchy 

v širokém spektru oblastí ontogeneze jedince v komparaci s jejich vrstevníky z VS. 

Na základě rešerše odborné literatury byly formulovány následující vědecké otázky: 

Jsou děti žijící v dětských domovech signifikantně opožděné v psychomotorickém 

vývoji v komparaci s dětmi z většinové společnosti? 

Budou u obou vybraných populací nalezeny signifikantní rozdíly v psychomotorickém 

vývoji v závislosti na pohlaví? 

V rámci těchto vědeckých otázek bylo v práci dále zkoumáno, zda budou zjištěny 

signifikantní rozdíly v morfologických znacích tělesného složení dětí z dětských domovů 

(DDD) v porovnání s dětmi z většinové společnosti (DVS). 
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3.3 Hypotézy 

Na základě studia odborné literatury byly formulovány následující hypotézy: 

H1 U dětí žijících v dětských domovech bude v psychomotorickém vývoji (hodnoceném 

pomocí BOT–2) u bilaterální koordinace a rovnováhy zjištěn signifikantně horší výsledek 

oproti jejich vrstevníkům z majoritní společnosti. 

Tato hypotéza byla vytvořena na základě předcházejících zahraničních výzkumů 

(Dozier, 2014; Lin, Cermak, Coster, & Miller, 2005; Pollak et al., 2010; Roeber et al., 2012; 

Tirella et al., 2008). 

H2 Dívky z majoritní společnosti i z dětských domovů budou v psychomotorickém 

vývoji (hodnoceném pomocí BOT–2) v dimenzích jemná motorika – přesnost a bilaterální 

koordinace vykazovat signifikantně lepší výsledky než chlapci v obou skupinách. 

V psychomotorickém vývoji se u dívek a chlapců projevují vývojové trendy, které 

mají odlišný průběh. V důsledku toho se dívky vyvíjejí mnohem rychleji než chlapci 

(Flanagan et al., 2015; Herm, 2006; Moser & Reikerås, 2014; Nordberg, Rydelius, 

& Zetterström, 1991; Thomas & French, 1985).  

H3 U dětí žijících v dětských domovech bude v antropometrických znacích tělesného 

složení zjištěno signifikantně vyšší % tělesného tuku v komparaci s normami z majoritní 

společnosti. 

Chudý nutriční základ, nedostatek pohybové aktivity a obecně nevyhovující podmínky 

pro rozvoj osobnosti mají špatný dopad na tělesný vývoj dětí umístěných v dětských 

domovech. Všechny tyto determinanty negativně ovlivňují morfologické ukazatele jako 

tělesnou výšku nebo hmotnost v komparaci s normami (Johnson, 2002; Miller, 2000, 2005; 

Miller et al., 1995).  
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4 METODIKA PRÁCE 

Tato práce empiricko-teoretického charakteru je kvantitativním typem výzkumu. 

V nejobecnějším metodologickém pojetí má povahu pozorování výzkumných proměnných.  

4.1 Charakteristika souboru 

Výzkumný soubor tvořily dvě skupiny dětí. První byla reprezentována dětmi žijícími 

v dětských domovech v Praze. V tomto případě se jednalo o základní soubor (n = 105), neboť 

se podle informací MŠMT a Magistrátu hlavního města Prahy, který je jejich zřizovatelem 

na území hlavního města Prahy, nacházejí v této metropoli tři dětské domovy a všechny se 

šetření zúčastnily. Konkrétně se jednalo o Dětský domov Radost, Dětský domov Dolní 

Počernice a Dětský domov Klánovice. 

 Druhá skupina byla tvořena dětmi ze dvou mateřských a dvou základních škol 

v Praze. Výběr škol (zapsaných v oficiálním registru MŠMT ČR) probíhal kvótním výběrem 

podle doporučení Hendla (2006). Aby mohla být mezi oběma sledovanými skupinami 

provedena komparace získaných výsledků, kritériem výběru bylo demografické umístění 

školy, zároveň se jednalo o instituce bez rozšířené výuky tělesné výchovy a speciálních úprav 

v rámci vzdělávacího systému (n = 344). Počty dětí rozdělených podle kriteriálního výběru 

pohlaví a příslušnosti k dané skupině jsou uvedeny v tabulce 7.  

Všechny děti zapojené do výzkumného šetření se zúčastnily měření dobrovolně, 

po předchozím písemném souhlasu jejich zákonných zástupců (viz Příloha 1). K projektu 

zjišťování úrovně psychomotorického vývoje dětí vyjádřila svůj souhlas Etická komise 

UK FTVS (viz Příloha 2). 

 

Tabulka 7 Počty dětí dle pohlaví a příslušnosti k dané skupině 

 
Pohlaví Dětský domov Mateřská škola Základní škola Celkový součet 

Chlapci 48 32 144 224 

Dívky 57 32 136 225 

Celkový součet 105 64 280 449 
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4.2 Realizace testování 

Diagnostika všech dětí zahrnutých do našeho šetření proběhla v roce 2014. Testování 

bylo realizováno pod dohledem šesti proškolených examinátorů, kteří měli přesně rozdělené 

úkoly. Prošli školením pro diagnostický nástroj BOT–2, který obsahuje videa s přesnou 

instruktáží, čímž se minimalizuje chyba měření. Tato skutečnost byla prověřena v rámci 

pilotní studie, kdy byla porovnávána konformita výsledků mezi jednotlivými examinátory. 

Reliabilita této konformity dosahovala hodnoty α = 0,93. 

Součástí realizace výzkumu byla příprava záznamových formulářů, skórovacích listů 

a diagnostických nástrojů. Tvorba harmonogramu testování probíhala v úzké spolupráci 

s vedením mateřských a základních škol a dětských domovů. Dohody byly vytvořeny 

na základě podpisů zákonných zástupců dětí. 

Testování se uskutečnilo ve všech případech v dopoledních hodinách v daných 

zařízeních pod dohledem examinátorů. Nejdříve byla u dětí změřena tělesná výška, poté 

tělesná hmotnost a nakonec tělesné složení pomocí přístroje BIA 2000M. V další části 

následovalo testování jemné a hrubé motoriky v přesně stanoveném pořadí. Každý výkon byl 

ihned zaznamenán do předem připravených formulářů. 

Konečnou administrativní část vyhodnocování výsledků prováděla pouze jedna k tomu 

určená a proškolená osoba. 

4.3 Metody získání dat 

4.3.1 Hodnocení úrovně psychomotorického vývoje dětí 

Pro hodnocení úrovně psychomotorického vývoje dětí byla použita testová baterie 

BOT–2 (viz obrázek 12, (Bruininks, 2005). Tento diagnostický nástroj náleží 

k nejrozšířenějším a nejužívanějším testovým bateriím v dané oblasti. BOT–2 disponuje 

krátkou a dlouhou formou testu, přičemž krátká forma obsahuje 14 testových úkolů, zatímco 

dlouhá forma 52 úkolů. V případě našeho výzkumu jsme u všech dětí použili komplexní 

testovou baterii. 
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Obrázek 12 Diagnostický nástroj BOT–2 (Bruininks, 2005) 

 

 

Dlouhá forma testu BOT–2 sestává ze čtyř hlavních komponent. Každá komponenta 

obsahuje dva subtesty, celkem se tedy jedná o 12 dimenzí: 

1) Jemná manuální kontrola 

a) jemná motorika – přesnost 

b) jemná motorika – integrace 

2) Manuální koordinace 

a) manuální zručnost 

b) horní končetiny – koordinace 

3) Tělesná koordinace 

a) bilaterální koordinace 

b) rovnováha 

4) Síla a agility 

a) rychlost a agility 

b) síla 

Diagnostický nástroj BOT–2 umožňuje posoudit úroveň dílčích pohybových 

kompetencí jak u běžné populace, tak například u specifické skupiny dětí s mentálním 

postižením (Fransen et al., 2014; H. Y. Wang et al., 2012; Wuang & Su, 2009). Krátká forma 
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testu trvá 15–20 minut, kompletní baterie 45–60 minut. Korelace mezi krátkou a dlouhou 

formou činí 0,80 (Cools et al., 2008). Možnost testování probandů je ve věkovém rozpětí 4 až 

21 let (Cools et al., 2008). Reliabilita testu se pohybuje v rozpětí od 0,90 do 0,97 (Deitz, 

Kartin, & Kopp, 2007; Wuang et al., 2009). V zahraničních studiích je právě při šetřeních 

v dětských domovech využíván převážně BOT–2, a to vzhledem k širokému věkovému 

rozpětí a vysoké reliabilitě testu oproti jiným diagnostickým nástrojům (Roeber et al., 2012). 

Pro testování dětí v mateřských a základních školách a dětských domovech byl použit 

vždy stejný originální diagnostický nástroj BOT–2, včetně manuálů pro jednotlivé testy (viz 

přílohy 3 a 4). 

Samotné standardní vyhodnocování testů bylo prováděno pomocí počítačového 

programu ASSIST, který je součástí BOT–2 (Bruininks, 2005). Program ASSIST převádí 

„total point score“ neboli hrubé skóre, kterého proband v testu dosáhl, na „scale score“ 

v závislosti na věku a pohlaví. Průměr a směrodatná odchylka „scale score“ v tabulkách je 

15 ± 5. Následný součet dvou příslušných výsledků „scale score“ u subtestů stanoví „total 

scale score“, které je převedeno na „standard score“ podle pohlaví a věku probanda. Průměr 

a směrodatná odchylka „standard score“ v tabulkách je 50 ± 10. Každý výsledek je uváděn 

s intervalem spolehlivosti 90 % a 95 %. V tabulkách je dále přiřazena hodnota percentilovému 

ekvivalentu. 

V souladu s metodou BOT–2 (Bruininks, 2005) prováděl testování proškolený 

examinátor, který pracoval pouze na svém stanovišti. Testování, která probíhala po celou 

dobu v tělocvičnách daných zařízení, jež splňovaly předepsané parametry, zajišťoval tým 

vysokoškolských asistentů s dosaženým magisterským vzděláním na UK FTVS.  

4.3.2 Hodnocení antropometrického měření dětí 

Pro zjištění morfologických znaků, resp. antropometrických údajů jsme využili 

antropometrické měření a bioimpedanční metodu. Tělesná výška byla měřena antropometrem 

(firma Trystom, model A-213, Česká republika) s rozsahem 0 – 2 330 mm a přesností 3 mm. 

Pro měření tělesné hmotnosti byla použita kalibrovaná váha Soehnle © (model TH 0641, 

Německo) s přesností 0,1 kg a nosností 150 kg. Vážení bylo prováděno bez obuvi a pouze 

v lehkém oblečení, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků. Pro zjišťování tělesného složení 

byla využita multifrekvenční bioimpedanční metoda pomocí přístroje BIA 2000M, který 

pracuje na frekvencích 1, 5, 50 a 100 kHz. Přístroj byl propojen s počítačem, kde byl 
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nainstalován software NUTRI 4, vyhodnocující získaná data. Zjišťovanými parametry byly 

FM (tuková tkáň) a FFM (tukuprostá tkáň). Přístroje obsluhovaly proškolené osoby. 

Výsledky byly zapsány do připravených protokolů a porovnány s normami 

z 6. Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže v České republice (Vignerová 

et al., 2006) a s výsledky tělesného složení u dětí podle Bunce (2007). 

4.4 Metody statistického zpracování dat 

Pro statistické zpracování výzkumných údajů byla využita metoda deskriptivní 

a induktivní statistiky. Statistika výsledků byla zpracována pomocí softwaru NCSS (Trial and 

Past Trial 2005), RStudio Version 0.97.551., SPSS Version 22 s upgrade pro AMOS 22 

a Mplus Version 6 (Muthen & Muthen). 

Statistické zpracování dat jak u BOT–2, tak u antropometrických ukazatelů probíhalo 

u stejné skupiny probandů. Jako základní statistické charakteristiky jednotlivých proměnných 

byly využity průměr, směrodatná odchylka, modus a medián. V případě BOT–2 byly 

výsledky testů uvnitř jednotlivých specifických konceptů podle manuálu sčítány, jednalo se 

tedy o kompozitní skóre. Tyto kompozitní skóry byly následně použity k porovnání úrovně 

psychomotorického vývoje hodnocených populací. Pro detailní analýzu rozdílů byly použity 

také výsledky jednotlivých manifestních proměnných.  

V prvním kroku bylo nutné ověřit vhodnost diagnostického nástroje BOT–2 u české 

populace, k čemuž byla využita metoda strukturálního modelování. Konkrétně se jednalo 

o konfirmační faktorovou analýzu, která ověřila strukturální hypotézy daného nástroje podle 

originální předlohy BOT–2 (Bruininks, 2005) a vztahy mezi latentními a manifestními 

proměnnými (Brown, 2006). U fit modelů jsme se podle doporučení Byrne (2012) zaměřili 

na indexy RMSEA, SRMR, AIC, TLI, CFI a chí-kvadrát test. Po ověření normality rozložení 

dat pro konfirmační faktorovou analýzu, která byla zamítnuta Cox testem, jsme dále využili 

techniku MLR. U indexů RMSEA a SRMR indikovaly hodnoty nižší než 0,08 vhodný model 

podle doporučení Nevitta a Hancocka (2000) a Kline (2011). V případě indexů CFI a TLI, 

jejichž rozpětí se pohybuje od 0 do 1, indikovaly hodnoty vyšší než 0,95 vhodný model 

(Bollen, 1990; Hendl, 2006; Steiger, 1990; Urbánek, 2000). Chí-kvadrát měl stanovenou 

hladinu významnosti modelu p > 0,05. Pokud byla hodnota p nižší než 0,05, vhodnost modelu 

byla zamítnuta (Iacobucci, 2010; McDonald & Marsh, 1990). Index AIC byl využit 
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k porovnávání vhodnosti modelů mezi sebou, podle kritéria Byrne (2013). Nižší hodnota 

značí vhodnější model. V tomto případě 10 bodů znamená signifikantní rozdíl. 

Po ověření vhodnosti diagnostického nástroje BOT–2 pomocí konfirmační faktorové 

analýzy byly provedeny testy na ověření normality rozložení dat k porovnávání výsledků 

mezi skupinami, a to konkrétně Shapiro–Wilk, Anderson–Darling, Martinez–Iglewicz, 

Kolmogorov–Smirnov, D'Agostino Skewness, D'Agostino Kurtosis a D'Agostino Omnibus. 

Jelikož byla normalita rozložení dat u BOT–2 prostřednictvím použitých testů a grafického 

zobrazení histogramu zamítnuta, byly pro zjištění vztahu a rozdílnosti použity neparametrické 

testy. Pro analyzování rozdílů mezi skupinami dívek a chlapců z DD a z VS jsme využili 

Kruskal–Wallis testu pro více nezávislých výběrů. Pro ověření rozdílů byl jako alternativa 

parametrického multikomparativního Duncan testu použit Behrens–Fisher neparametrický t-

test. V případě výsledků antropometrických měření byla stejným postupem potvrzena 

normalita rozložení dat. Proto byla v následné analýze rozdílů mezi skupinami využita 

ANOVA, včetně ověřování rozptylu mezi skupinami pomocí Brown–Forsyth testu. 

Pro následné ověření rozdílů byl použit Bonferroni multikomparativní test. 

Pro určení věcné významnosti rozdílů jsme u neparametrických dat využili koeficient 


2
 (koeficient éta) a u parametrických Cohenův koeficient. Podle kritérií Cohena (2013), 

Morse (1999) a Pierce et al. (2004) byly hodnoty koeficientu 
2 

interpretovány následovně: 

 
2 

<
 
0,06 značí malý efekt faktoru způsobující rozdíl, 

 
2 

≥
 
0,13 značí středně velký efekt, 

 
2 

≥ 0,26 znamená velký efekt.  

V případě Cohenova koeficientu byla interpretace následující: 

 d < 0,50 značí malý účinek faktoru způsobující rozdíl, 

 d = 0,50 – 0,80 znamená středně velký účinek, 

 d
 
 0,80 značí velký efekt.  

Statistická významnost rozdílů byla stanovena na hladině p < 0,05 podle doporučení 

Howella (2012) a Ferjenčíka (2010).  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Shoda českého modelu s originálním modelem BOT–2 

prostřednictvím CFA 

Při ověřování vhodnosti diagnostického nástroje pomocí strukturálního modelování 

byla použita originální předloha SEM BOT–2 (Bruininks, 2005). Modely jsou rozděleny 

podle věkových kategorií 4 až 7 let (n = 88), 8 až 11 let (n = 110) a 12 až 21 let (n = 116), 

z nichž každá obsahuje grafické i numerické rozhraní, hodnotící fit model. Pro každou 

kategorii byla provedena komparace s originální předlohou.  

U grafických modelů hodnotíme ve výsledkové části korelace mezi latentními 

proměnnými a kauzální vztahy mezi latentní a manifestní proměnnou. 

Pro přehlednost při provádění komparace mezi originální předlohou a výsledky naší 

studie zůstaly názvy latentních a manifestních proměnných stejné, používáme tedy anglická, 

ale i česká označení. Latentní proměnné v diagramech představují: (1) „fine manual control“ 

(jemná manuální kontrola), (2) „manual coordination“ (manuální koordinace), (3) „body 

coordination“ (tělesná koordinace), (4) „strenght & agility“ (síla a agility). Mezi manifestní 

proměnné patří: „FMP“ (jemná motorika – přesnost), „FMI“ (jemná motorika – integrace), 

„MD“ (manuální zručnost), „ULC“ (horní končetiny – koordinace), „BLC“ (bilaterální 

koordinace), „BAL“ (rovnováha), „RSA“ (rychlost a agility) a „STR“ (síla). 
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Tabulka 8 Fit modelu pro věkovou kategorii 4–7 let podle originální předlohy BOT–2 

(Bruininks, 2005) 

Věková kategorie 4–7 let  

(n = 620) 


2
 df p CFI RMSEA 

 Čtyřfaktorový model 51,9 14 < ,01 *0,97 *0,06 

Legenda: 
2
 – hodnota chí-kvadrát testu; df – stupně volnosti; p – hladina významnosti modelu, *p > 0,05 

vhodný model; CFI – comparative fit index (komparativní index shody), *CFI > 0,95 vhodný model; RMSEA – 

root mean square of approximation, *RMSEA < 0,08 vhodný model 

 

Obrázek 13 Diagram čtyřfaktorového modelu pro věkovou kategorii 4–7 let podle originální 

předlohy BOT–2 (Bruininks, 2005) 

 

Legenda: Fine manual control – jemná manuální kontrola, Manual coordination – manuální koordinace, Body 

coordination – tělesná koordinace, Strenght & agility – síla a agility, FMP – jemná motorika přesnost, FMI – 

jemná motorika integrace, MD – manuální zručnost, ULC – horní končetiny koordinace, BLC – bilaterální 

koordinace, BAL – rovnováha, RSA – rychlost a agility, STR – síla  

 

Tabulka 8 a obrázek 13 představují výsledky z originální předlohy BOT–2 

pro věkovou kategorii 4–7 let. Podle výsledků diagramu fit modelu u originální předlohy (viz 

tabulka 8) indikujeme model jako vhodný. Pouze výsledek chí-kvadrátu (p < 0,01) zamítá 

jeho vhodnost, což je ovlivněno vysokým počtem probandů (n = 620). 

Diagram originální předlohy čtyřfaktorového modelu pro věkovou kategorii 4–7 let 

dosahuje mezi manifestními proměnnými korelace v rozpětí 0,57 až 0,91 (viz obrázek 13). 

Nejvyšší mezifaktorová korelace 0,91 byla zjištěna mezi proměnnými „strenght & agility“ 

(síla a agility) a „body coordination“ (tělesná koordinace), indikujeme tedy možnost vytvoření 

jednoho faktoru. Zbývající korelace se pohybovaly v doporučené normě. V případě 

kauzálních vztahů mezi latentními a manifestními proměnnými dosahuje model rozpětí 0,60 
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až 0,83 (viz obrázek 13), což odpovídá doporučené normě. Originální předlohu BOT–2 pro 

věkovou kategorii 4–7 let jsme srovnávali s českým modelem (viz tabulka 9 a obrázek 14). 

 

Tabulka 9 Fit modelu pro věkovou kategorii 4–7 let u české populace 

Legenda: 
2
 – hodnota chí-kvadrát testu; df – stupně volnosti; p – hladina významnosti modelu, *p > 0,05 

vhodný model; CFI – comparative fit index (komparativní index shody), *CFI > 0,95 vhodný model; RMSEA – 

root mean square of approximation, *RMSEA < 0,08 vhodný model; TLI – Tucker–Lewis index, *TLI > 0,95 

vhodný model; SRMR – standard root mean square of residual, *SRMR < 0,08 vhodný model; AIC – Akaike 

informatic criterion (Akaikeovo informační kritérium) 

 

Obrázek 14 Diagram čtyřfaktorového modelu pro věkovou kategorii 4–7 let u české populace 

 

Legenda: Fine manual control – jemná manuální kontrola, Manual coordination – manuální koordinace, Body 

coordination – tělesná koordinace, Strenght & agility – síla a agility, FMP – jemná motorika přesnost, FMI – 

jemná motorika integrace, MD – manuální zručnost, ULC – horní končetiny koordinace, BLC – bilaterální 

koordinace, BAL – rovnováha, RSA – rychlost a agility, STR – síla  

 

Výsledky čtyřfaktorového modelu ukazují, že pro věkovou kategorii 4–7 let 

indikujeme model jako vhodný. Oproti předloze byla dokonce zjištěna významnost modelu 

i z hlediska výsledku chí-kvadrát testu (p > 0,05), což však připisujeme významně nižšímu 

počtu probandů (n = 88), na němž jsme strukturu BOT–2 pro věkovou kategorii 4–7 let 

ověřovali. Korelace mezi faktory na obrázku 14 se pohybuje v rozpětí 0,71 až 0,91. Její 

nejvyšší hodnota 0,91 byla nalezena mezi latentními proměnnými „strenght & agility“ (síla 

a agility) a „fine manual control“ (jemná manuální kontrola). Síla vztahu potvrzuje zákonitosti 

ontogeneze lidské motoriky. Velikost kauzálních vztahů se nachází v rozpětí 0,64 až 0,90 (viz 

Věková kategorie 4–7 let 

(n = 88) 


2
 df p CFI RMSEA TLI SRMR AIC 

Čtyřfaktorový model 19,43 14 *0,14 *0,98 *0,067 *0,97 *0,03 4 108,5 
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obrázek 14). Normalizovaná residua se pohybují v doporučeném rozpětí –2 až +2 (viz tabulka 

10). 

 

Tabulka 10 Residuální matice čtyřfaktorového modelu pro věkovou kategorii 4–7 let u české 

populace 

 
 

 

Podle zjištěných výsledků představuje BOT–2 vhodný diagnostický nástroj pro českou 

populaci ve věkové kategorii 4–7 let. 
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Tabulka 11 Fit modelu pro věkovou kategorii 8–11 let podle originální předlohy BOT–2 

(Bruininks, 2005) 

Věková kategorie 8–11 let 

(n = 450) 


2
 df p CFI RMSEA 

Čtyřfaktorový model 41,7 14 < ,01 *0,97 *0,066 

Legenda: 
2
 – hodnota chí-kvadrát testu; df – stupně volnosti; p – hladina významnosti modelu, *p > 0,05 

vhodný model; CFI – comparative fit index (komparativní index shody), *CFI > 0,95 vhodný model; RMSEA – 

root mean square of approximation, *RMSEA < 0,08 vhodný model 

 

Obrázek 15 Diagram čtyřfaktorového modelu pro věkovou kategorii 8–11 let podle originální 

předlohy BOT–2 (Bruininks, 2005) 

 

Legenda: Fine manual control – jemná manuální kontrola, Manual coordination – manuální koordinace, Body 

coordination – tělesná koordinace, Strenght & agility – síla a agility, FMP – jemná motorika přesnost, FMI – 

jemná motorika integrace, MD – manuální zručnost, ULC – horní končetiny koordinace, BLC – bilaterální 

koordinace, BAL – rovnováha, RSA – rychlost a agility, STR – síla  

 

Originální předloha čtyřfaktorového modelu BOT–2 pro věkovou kategorii 8–11 let 

(viz tabulka 11 a obrázek 15) opět indikuje vhodný model. Byl vytvořen na základě analýzy 

450 probandů, proto není vzhledem k tomuto vysokému počtu fit model u chí-kvadrát testu 

splněn (viz tabulka 11). Vysoké korelace (viz obrázek 15) byly zaznamenány u vazeb 

latentních proměnných „manual coordination“ (manuální koordinace), „body coordination“ 

(tělesná koordinace) a „strenght & agility“ (síla a agility). Rozpětí korelace u originálního 

modelu BOT–2 pro věkovou kategorii 8–11 let činí 0,60 až 0,93. Nejvyšší mezifaktorová 

korelace 0,93 byla zjištěna mezi latentními proměnnými „body coordination“ (tělesná 

koordinace) a „manual coordination“ (manuální koordinace), indikujeme tedy možnost 

vytvoření jednoho faktoru. Rozpětí kauzálních vztahů odpovídá intervalu 0,61 až 0,75. 



 

 

80 

Všechny uvedené hodnoty se pohybují v doporučených normách. Originální předlohu BOT–2 

pro věkovou kategorii 8–11 let jsme porovnávali s českou populací (tabulka 12 a obrázek 16). 

 

Tabulka 12 Fit modelu pro věkovou kategorii 8–11 let u české populace 

Legenda: 
2
 – hodnota chí-kvadrát testu; df – stupně volnosti; p – hladina významnosti modelu, *p > 0,05 

vhodný model; CFI – comparative fit index (komparativní index shody), *CFI > 0,95 vhodný model; RMSEA – 

root mean square of approximation, *RMSEA < 0,08 vhodný model; TLI – Tucker–Lewis index, *TLI > 0,95 

vhodný model; SRMR – standard root mean square of residual, *SRMR < 0,08 vhodný model; AIC – Akaike 

informatic criterion (Akaikeovo informační kritérium) 

 

Obrázek 16 Diagram čtyřfaktorového modelu pro věkovou kategorii 8–11 let u české 

populace 

 

Legenda: Fine manual control – jemná manuální kontrola, Manual coordination – manuální koordinace, Body 

coordination – tělesná koordinace, Strenght & agility – síla a agility, FMP – jemná motorika přesnost, FMI – 

jemná motorika integrace, MD – manuální zručnost, ULC – horní končetiny koordinace, BLC – bilaterální 

koordinace, BAL – rovnováha, RSA – rychlost a agility, STR – síla  

 

Na základě zjištěných výsledků (viz tabulka 12 a obrázek 16) můžeme u české 

populace pro věkovou kategorii 8–11 let považovat čtyřfaktorový model za vhodný. Chí-

kvadrát test (p > 0,05) indikuje vhodný model při počtu 110 probandů. Index AIC u české 

populace ve věku 8–11 let činí 3 815,5, což značí lepší fit model než u věkové kategorie 4–7 

let (AIC = 4 108,5). 

Korelace mezi latentními proměnnými na obrázku 16 se pohybuje v intervalu 0,51 až 

0,76, přičemž nejvyšší hodnota 0,76 byla zjištěna mezi „manual coordination“ (manuální 

Věková kategorie 8–11 let 

(n = 110) 


2
 df p CFI RMSEA TLI SRMR AIC 

Čtyřfaktorový model 19,369 14 *0,151 *0,965 *0,066 *0,960 *0,048 3 813,5 
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koordinace) a „strenght & agility“ (síla a agility). Tyto korelace nejsou tak vysoké jako 

v případě originálního modelu, kde nejvyšší hodnota činila 0,93. Menší rozpětí korelace značí 

vyváženější model. Kauzální vztahy se nacházejí v intervalu 0,47 až 0,94. Normalizovaná 

residua se pohybují v rozpětí –2 až +2 (viz tabulka 13). 

 

Tabulka 13 Residuální matice čtyřfaktorového modelu pro věkovou kategorii 8–11 let 

u české populace 

 
 

Podle zjištěných výsledků představuje BOT–2 vhodný diagnostický nástroj pro českou 

populaci ve věkové kategorii 8–11 let. 
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Tabulka 14 Fit modelu pro věkovou kategorii 12–21 let podle originální předlohy BOT–2 

(Bruininks, 2005) 

Věková kategorie 12–21 let 

(n = 450) 


2
 df p CFI RMSEA 

Čtyřfaktorový model 45,3 14 < ,01 *0,97 *0,071 

Legenda: 
2
 – hodnota chí-kvadrát testu; df – stupně volnosti; p – hladina významnosti modelu, *p > 0,05 

vhodný model; CFI – comparative fit index (komparativní index shody), *CFI > 0,95 vhodný model; RMSEA – 

root mean square of approximation, *RMSEA < 0,08 vhodný model 

 

Obrázek 17 Diagram čtyřfaktorového modelu pro věkovou kategorii 12–21 let podle 

originální předlohy BOT–2 (Bruininks, 2005) 

 

Legenda: Fine manual control – jemná manuální kontrola, Manual coordination – manuální koordinace, Body 

coordination – tělesná koordinace, Strenght & agility – síla a agility, FMP – jemná motorika přesnost, FMI – 

jemná motorika integrace, MD – manuální zručnost, ULC – horní končetiny koordinace, BLC – bilaterální 

koordinace, BAL – rovnováha, RSA – rychlost a agility, STR – síla  

 

Tabulka 14 a obrázek 17 představují výsledky z originální předlohy BOT–2 

pro věkovou kategorii 12–21 let. Fit model jako u všech předchozích originálních předloh 

není vhodný pouze z hlediska výsledku chí-kvadrát testu (p < 0,05, viz tabulka 14), což je 

opět způsobeno vysokým počtem probandů (n = 450). 

Mezi latentními proměnnými „manual coordination“ (manuální koordinace) 

a „strenght & agility“ (síla a agility) indikujeme korelaci 0,99 (viz obrázek 17). V případě 

korelace dosahující hodnoty 0,99 lze již uvažovat o spojení latentních proměnných 

a vytvoření jednoho faktoru. Ovšem podle Bruininks (2005) je model vhodný. Zbývající 

korelace se pohybují v rozpětí 0,67 až 0,89. Hodnoty kauzálních vztahů se nacházejí 



 

 

83 

v intervalu 0,51 až 0,81. Nejvyšší hodnota kauzálního vztahu 0,81 byla zjištěna mezi latentní 

proměnnou „strenght & agility“ a manifestní proměnnou „RSA“ (rychlost a agility). 

Originální předlohu BOT–2 pro věkovou kategorii 12–21 let jsme porovnávali 

s výsledky fit modelu u české populace (viz tabulka 15 a obrázek 18). 

 

Tabulka 15 Fit modelu pro věkovou kategorii 12–21 let u české populace 

Legenda: 2 – hodnota chí-kvadrát testu; df – stupně volnosti; p – hladina významnosti modelu, *p > 0,05 

vhodný model; CFI – comparative fit index (komparativní index shody), *CFI > 0,95 vhodný model; RMSEA – 

root mean square of approximation, *RMSEA < 0,08 vhodný model; TLI – Tucker–Lewis index, *TLI > 0,95 

vhodný model; SRMR – standard root mean square of residual, *SRMR < 0,08 vhodný model; AIC – Akaike 

informatic criterion (Akaikeovo informační kritérium) 

 

Obrázek 18 Diagram čtyřfaktorového modelu pro věkovou kategorii 12–21 let u české 

populace 

 

Legenda: Fine manual control – jemná manuální kontrola, Manual coordination – manuální koordinace, Body 

coordination – tělesná koordinace, Strenght & agility – síla a agility, FMP – jemná motorika přesnost, FMI – 

jemná motorika integrace, MD – manuální zručnost, ULC – horní končetiny koordinace, BLC – bilaterální 

koordinace, BAL – rovnováha, RSA – rychlost a agility, STR – síla  

 

U české populace považujeme čtyřfaktorový model pro věkovou kategorii 12–21 let 

za vhodný. Počet probandů v této věkové kategorii je 116, chí-kvadrát test splňuje kritérium 

p > 0,05 (viz tabulka 15). Index AIC u věkové kategorie 12–21 let dosáhl nejnižší hodnoty 

(AIC = 3 813,4), což značí i nejlepší model. 

Věková kategorie 12–21 let 

(n = 116) 


2
 df p CFI RMSEA TLI SRMR AIC 

Čtyřfaktorový model 14,391 14 0,421 *0,999 *0,016 *0,999 *0,038 3813,4 
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Korelace na obrázku 18 se pohybují v intervalu 0,81 až 0,90. Nejvyšší hodnota 0,90 

byla zaznamenána u latentních proměnných „fine manual control“ (jemná manuální kontrola) 

a „strenght & agility“ (síla a agility). U vysokých korelací nad 0,9 můžeme uvažovat 

o sloučení faktorů. Vyšší korelace byly zjištěny u originální předlohy modelu, podle 

Bruininks (2005) ho však lze považovat za vhodný. Kauzální vztahy se nacházejí v intervalu 

0,63 až 0,93, přičemž nejvyšší hodnota 0,93 (viz obrázek 18) byla změřena mezi manifestní 

proměnnou „RSA“ (rychlost a agility) a latentní proměnnou „strenght & agility“ (síla 

a agility). Normalizovaná residua se nacházejí v rozpětí –2 až +2 (viz tabulka 16). 

 

Tabulka 16 Residuální matice čtyřfaktorového modelu pro věkovou kategorii 12–21 let 

u české populace 

  

 

Hlavní rozdíl mezi originální předlohou a verzí u české populace nalézáme 

ve výsledcích chí-kvadrát testu. V případě originálních struktur vzhledem k vysokému počtu 

probandů bylo p < 0,05. Hodnoty CFI (komparativní index shody) a TLI (Tucker–Lewis 

index) u české populace splňovaly ve všech případech doporučenou hranici 0,95 a vyšší 

(podle Urbánka, (2000). 

Závěrem lze konstatovat, že u všech věkových kategorií české populace byl BOT–2 

potvrzen jako vhodný diagnostický nástroj. 
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5.2 Komparace výsledků psychomotorické úrovně dětí 

V rámci našeho výzkumu se podařilo získat přesné informace o skladbě dětí 

v pražských dětských domovech. Základní soubor umožnil přesné stanovení počtu dětí, jejich 

pohlaví a věkového spektra v ústavních zařízeních tohoto typu v dané době. Graf 1 prezentuje 

počty chlapců a dívek umístěných v pražských dětských domovech podle věku. 

 

Graf 1 Věkové zastoupení dívek a chlapců v dětských domovech v Praze v roce 2014 

 

 

Celkem bylo změřeno 105 dětí z DD, z toho 57 chlapců (54 %) a 48 dívek (46 %), 

ve věku 7 až 20 let. Nejvíce dívek a chlapců bylo zastoupeno ve věkových kategoriích 13 až 

15 let, proto byla komparace s většinovou společností provedena u těchto skupin. 

Výsledky jsou zaznamenány pro všechny jednotlivé dimenze psychomotoriky, 

testované pomocí BOT–2. Celkem se jedná o 12 oblastí: jemná motorika – přesnost, jemná 

motorika – integrace, jemná manuální kontrola, manuální zručnost, horní končetiny – 

koordinace, manuální koordinace, bilaterální koordinace, rovnováha, tělesná koordinace, 

rychlost a agility, síla, síla a agility. 
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Ve věkové kategorii 13 let byla provedena komparace úrovně psychomotorického 

vývoje u 10 chlapců z dětských domovů (CHDD, průměrný věk 13,52 ± 0,29 roků) 

a 22 chlapců z většinové společnosti (CHVS, průměrný věk 13,36 ± 0,29 roků). Ve stejné 

kategorii bylo změřeno 11 dívek z dětských domovů (DDD, průměrný věk 13,49 ± 0,15 roků) 

a 13 dívek z většinové společnosti (DVS, průměrný věk 13,61 ± 0,23 roků). Na základě 

analýzy věku probandů (viz obrázek 19) nebyl mezi skupinami zjištěn s intervalem 

spolehlivosti 95 % signifikantní rozdíl.  

 

Obrázek 19 Error bar s 95% intervalem spolehlivosti pro věk u věkové kategorie 13 let 

mezi skupinami DDD, CHDD, DVS a CHVS 

 
 

V tabulce 17 jsou uvedeny základní statistické charakteristiky výsledků úrovně 

psychomotorického vývoje u CHDD a CHVS ve věkové kategorii 13 let pro všechny 

sledované oblasti BOT–2. 

Tabulka 18 prezentuje základní statistické charakteristiky výsledků úrovně 

psychomotorického vývoje u DDD a DVS v téže věkové kategorii. 
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Tabulka 17 Deskriptivní statistika výsledků jednotlivých oblastí BOT–2 u CHDD a CHVS 

ve věkové kategorii 13 let 

Dimenze 
Chlapci dětský domov Chlapci většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Jemná motorika – 

přesnost 
9,40 2,41 15 7 9 9 13,36 4,79 20 6 12 20 

Jemná motorika – 

integrace 
8,60 3,37 17 5 9 9 8,73 3,07 18 6 8 8 

Jemná manuální 

kontrola 
37,00 5,14 51 33 36 37 40,86 6,56 59 32 40 35 

Manuální zručnost 16,10 3,78 20 7 17 15 15,77 4,74 22 7 17 11 

Horní končetiny – 

koordinace 
14,10 4,28 18 7 16 18 13,36 4,11 21 7 13 17 

Manuální 

koordinace 
50,30 8,06 59 32 50 48 48,68 8,33 63 34 49 46 

Bilaterální 

koordinace 
11,60 5,48 19 6 11 11 12,59 4,98 18 5 14 18 

Rovnováha 8,00 2,91 16 6 7 7 9,05 3,12 15 5 9 6 

Tělesná koordinace 38,00 7,53 48 30 35 46 39,36 7,42 53 29 39 39 

Rychlost a agility 16,70 7,09 36 11 15 15 14,05 4,60 21 6 14 10 

Síla 18,20 6,65 37 15 16 16 15,05 3,06 20 9 15 15 

Síla a agility 50,80 1,87 53 48 51 50 49,86 7,50 64 36 50 44 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus 
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Tabulka 18 Deskriptivní statistika výsledků jednotlivých oblastí BOT–2 u DDD a DVS 

ve věkové kategorii 13 let 

Dimenze 
Dívky dětský domov Dívky většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Jemná motorika – 

přesnost 
13,55 1,44 17 12 13 13 14,62 3,73 20 8 14 17 

Jemná motorika – 

integrace 
11,64 1,91 16 10 12 10 10,92 2,47 16 8 10 10 

Jemná manuální 

kontrola 
44,18 3,57 52 39 45 43 44,08 5,42 50 37 47 38 

Manuální zručnost 19,27 2,83 22 14 20 20 19,31 4,21 24 10 19 19 

Horní končetiny – 

koordinace 
13,45 5,72 21 4 15 19 13,46 3,45 21 9 14 14 

Manuální 

koordinace 
53,64 10,51 65 39 57 65 53,54 6,88 63 37 55 55 

Bilaterální 

koordinace 
14,45 3,05 19 12 14 12 16,23 4,23 19 9 19 19 

Rovnováha 9,27 2,61 13 7 9 7 8,15 2,30 13 6 7 7 

Tělesná koordinace 42,82 3,28 46 38 45 45 43,46 4,70 52 36 45 45 

Rychlost a agility 18,00 6,72 36 12 18 18 16,69 4,52 26 10 17 14 

Síla 18,73 6,40 36 12 18 18 15,85 2,70 21 10 16 17 

Síla a agility 54,36 6,15 59 44 58 59 53,23 7,10 64 40 55 47 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus 
 

K ověřování normality rozložení dat bylo využito jak numerických, tak grafických 

testů. Jako numerický test byl použit Shapiro–Wilk, Anderson–Darling, Martinesz–Iglewicz, 

Kolmogornov–Smirnov, D'Agostino Skewness, D'Agostino Kurtosis a D'Agostino Omnibus 

test (viz tabulka 19). Grafické modely (viz obrázky 20 a 21) byly prezentovány v podobě 

histogramu a Q-Q Plot. Náš konkrétní případ je uveden na proměnné „rychlost a agility“. 

Všechny další testy jednotlivých proměnných u všech věkových kategorií byly vyhodnoceny 

stejně. Nebyla potvrzena normalita rozložení dat.  
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Tabulka 19 Výsledky testování normality rozložení dat u věkové kategorie 13 let – proměnná 

„rychlost a agility“ 

Testy normality 
Hodnota 

testu 
Prob Level 

10% kritická 

hodnota 

5% kritická 

hodnota 
Rozhodnutí 

Shapiro–Wilk 0,87 3,27E-05   Zamítnutí normality 

Anderson–Darling 1,39 1,32E-03   Zamítnutí normality 

Martinez–Iglewicz 1,53  1,08 1,13 Zamítnutí normality 

Kolmogorov–Smirnov 0,12  0,10 0,11 Zamítnutí normality 

D'Agostino Skewness 3,99 6,35E-05 1.64 1.96 Zamítnutí normality 

D'Agostino Kurtosis 3,34 0,00 1.64 1.96 Zamítnutí normality 

D'Agostino Omnibus 27,16 0,00 4.60 5.99 Zamítnutí normality 

Legenda: Prob Level – signifikantní hladina testu 

 

Na základě výsledků testů normality rozložení dat byly k dalšímu vyhodnocování 

psychomotorické úrovně dětí využity neparametrické techniky pro zjišťování statisticky 

významných rozdílů mezi uvedenými skupinami. 

Pro zjišťování statistické významnosti rozdílů mezi skupinami DDD, CHDD, DVS, 

CHVS byl použit Kruskal–Wallis test, pro stanovení věcné významnosti koeficient 



Výsledky testů pro věkovou kategorii 13 let jsou uvedeny v tabulce 20.  

 

Obrázek 20 Q-Q Plot proměnné „rychlost a agility“ u věkové kategorie 13 let 
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Obrázek 21 Histogram proměnné „rychlost a agility“ u věkové kategorie 13 let 
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Legenda: count – počet 

 

Tabulka 20 Ověřování rozdílnosti u jednotlivých oblastí BOT–2 pro věkovou kategorii 13 let 

ve skupinách DDD, CHDD, DVS a CHVS 

Dimenze 



Kruskal–Wallis Test 

Chí-kvadrát df p 

Jemná motorika – přesnost 0,21* 11,81 3 0,01* 

Jemná motorika – integrace 0,38** 20,72 3 0,00** 

Jemná manuální kontrola 0,25* 13,69 3 0,00** 

Manuální zručnost 0,15* 8,47 3 0,04* 

Horní končetiny – koordinace 0,01 0,35 3 0,95 

Manuální koordinace 0,08 4,37 3 0,22 

Bilaterální koordinace 0,17* 9,21 3 0,03* 

Rovnováha 0,04 2,20 3 0,53 

Tělesná koordinace 0,08 4,44 3 0,22 

Rychlost a agility 0,07 3,97 3 0,27 

Síla 0,11 6,03 3 0,11 

Síla a agility 0,08 4,20 3 0,24 

Legenda: 
2 koeficient éta, *

2 
≥ 0,13 středně velký efekt, **

2 
≥ 0,26 velký efekt; df – stupně volnosti; p – 

hladina statistické významnosti, *p < 0,05, **p < 0,01 

 

Statisticky a věcně významný rozdíl mezi skupinami DDD, CHDD, DVS a CHVS byl 

zjištěn v dimenzích jemná motorika – přesnost, jemná motorika – integrace, jemná manuální 

kontrola, manuální zručnost a bilaterální koordinace. 

Na základě zjištění statisticky významného rozdílu v dimenzích BOT–2 byl proveden 

multikomparativní neparametrický test, jenž stanovil, mezi kterými skupinami je tento rozdíl 

zaznamenán, včetně koeficientu věcné významnosti 

(viz tabulka 21).  
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Tabulka 21 Statisticky a věcně významné rozdíly u věkové kategorie 13 let ve skupinách 

DDD, CHDD, DVS a CHVS pro BOT–2 

Dimenze 



Neparametrický 

multikomparativní test 

Skupiny p 

Jemná motorika – přesnost 0,44** (DVS × CHDD) 0,00** 

Jemná motorika – integrace 
0,39** (DDD × CHVS) 0,00** 

0,30** (DVS × CHVS) 0,00** 

Bilaterální koordinace 0,25* (DVS × CHVS) 0,03* 

Legenda: 
2 koeficient éta, *

2 
≥ 0,13 středně velký efekt, **

2 
≥ 0,26 velký efekt; df – stupně volnosti; p – 

hladina statistické významnosti, *p < 0,05, **p < 0,01; DDD – dívky z dětského domova; CHDD – chlapci 

z dětského domova; DVS – dívky z většinové společnosti; CHVS – chlapci z většinové společnosti  

 

Statisticky a věcně významný rozdíl mezi skupinami se potvrdil pouze v dimenzích 

jemná motorika – přesnost, jemná motorika – integrace a bilaterální koordinace. 

Statisticky významný rozdíl a věcně významný rozdíl (

 = 0,44) v dimenzi jemná 

motorika – přesnost (p < 0,01) byl zjištěn mezi DVS a CHDD. V dimenzi jemná motorika – 

integrace dosáhly statisticky (p < 0,01) a věcně významně lepších výsledků (

 = 0,39 a 0,30) 

obě skupiny dívek VS a DD oproti CHVS. U bilaterální koordinace byl statisticky (p < 0,05) 

a věcně významný rozdíl (

 = 0,25) zjištěn mezi skupinou dívek VS a chlapců VS. Ve všech 

uvedených případech byly dívky v testech lepší než chlapci. Grafické zobrazení statisticky 

významného rozdílu v uvedených dimenzích je pro věkovou kategorii 13 let znázorněno 

na obrázku 22. 

U věkové kategorie 13 let zaznamenaly děti z DD v jedné z hodnocených oblastí 

BOT–2 statisticky a věcně horší výsledek než jejich vrstevníci z VS. Jednalo se o dimenzi 

jemná motorika – přesnost, kdy CHDD vykázali statisticky i věcně horší výsledky než DVS. 

U jemné motoriky – integrace a bilaterální koordinace věcně a statisticky horších výsledků 

dosáhli CHVS oproti DVS a DDD. Obě skupiny dívek nebyly ani v jedné z dimenzí 

statisticky nebo věcně horší než skupiny chlapců. 
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Obrázek 22 Grafické zobrazení neparametrického multikomparativního testu 

s 95% intervalem spolehlivosti u věkové kategorie 13 let ve skupinách DDD, CHDD, DVS 

a CHVS pro BOT–2 u statisticky významných vztahů 

 

 Legenda: DDD – dívky z dětského domova; CHDD – chlapci z dětského domova; DVS – dívky 

z většinové společnosti; CHVS – chlapci z většinové společnosti; 1p (DVS × CHDD) – jemná motorika 

přesnost; 2p (DDD × CHVS) – jemná motorika integrace; 3p (DVS × CHVS) – jemná motorika integrace; 

7p (DVS × CHVS) – bilaterální koordinace 

 

Ve věkové kategorii 14 let byla prováděna komparace úrovně psychomotorického 

vývoje u 11 CHDD (průměrný věk 14,47 ± 0,28 roků) a 20 CHVS (průměrný věk 

14,47 ± 0,26 roků). Ve stejné věkové kategorii bylo srovnáváno 11 DDD (průměrný věk 

14,32 ± 0,29 roků) a 23 DVS (průměrný věk 14,61 ± 0,28 roků). Na základě analýzy věku 

probandů nebyl mezi skupinami zjištěn s intervalem spolehlivosti 95 % (viz obrázek 23) 

signifikantní rozdíl. 
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Obrázek 23 Error bar s 95% intervalem spolehlivosti pro věk u věkové kategorie 14 let 

mezi skupinami DDD, CHDD, DVS a CHVS 

 
 

Základní statistické charakteristiky výsledků zaznamenaných u všech 12 dimenzí 

BOT–2 pro chlapce DD a VS ve věkové kategorii 14 let jsou zpřehledněny v tabulce 22.  

Pro skupiny dívek DD a VS v téže věkové kategorii jsou základní statistické 

charakteristiky výsledků pro BOT–2 uvedeny v tabulce 23.  
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Tabulka 22 Deskriptivní statistika výsledků jednotlivých oblastí BOT–2 u CHDD a CHVS 

ve věkové kategorii 14 let 

Dimenze 
Chlapci dětský domov Chlapci většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Jemná motorika – 

přesnost 
7,82 2,23 10 5 7 10 12,50 4,56 20 7 11 20 

Jemná motorika – 

integrace 
8,74 1,22 16 8 8 8 8,75 3,06 17 7 7 7 

Jemná manuální 

kontrola 
39,90 3,31 58 32 37 37 39,80 7,72 58 31 37 35 

Manuální zručnost 17,45 2,73 21 14 17 16 17,50 3,39 22 13 17 19 

Horní končetiny – 

koordinace 
17,36 2,73 21 12 17 17 14,05 4,81 21 8 13 13 

Manuální 

koordinace 
54,27 4,52 61 48 52 52 51,20 8,37 65 36 53 38 

Bilaterální 

koordinace 
15,40 3,75 20 12 17 17 14,45 4,06 19 7 16 18 

Rovnováha 7,82 1,66 10 6 8 6 7,80 2,38 15 6 7 7 

Tělesná koordinace 50,21 2,66 56 40 45 44 38,90 4,73 48 32 38 38 

Rychlost a agility 18,62 2,98 20 11 15 14 18,45 2,80 21 9 17 17 

Síla 16,42 2,91 22 10 16 15 16,70 3,28 23 10 17 17 

Síla a agility 52,38 4,42 60 42 44 44 53,30 5,30 64 42 53 53 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus 
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Tabulka 23 Deskriptivní statistika výsledků jednotlivých oblastí BOT–2 u DDD a DVS 

ve věkové kategorii 14 let 

Dimenze 
Dívky dětský domov Dívky většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Jemná motorika – 

přesnost 
12,73 5,88 20 7 10 20 15,17 3,61 20 6 16 16 

Jemná motorika – 

integrace 
10,91 6,19 20 5 8 5 10,43 3,17 20 7 10 7 

Jemná manuální 

kontrola 
43,09 14,43 64 30 35 30 44,22 6,10 53 31 43 41 

Manuální zručnost 17,18 5,76 25 9 17 15 20,13 2,20 23 17 20 20 

Horní končetiny – 

koordinace 
13,18 5,17 21 7 11 10 16,17 4,48 22 7 17 17 

Manuální 

koordinace 
50,82 14,64 73 35 46 43 58,13 8,22 72 46 57 55 

Bilaterální 

koordinace 
15,73 3,93 19 9 19 19 17,74 2,82 22 11 19 19 

Rovnováha 7,45 2,30 9 4 9 9 10,17 3,71 17 6 9 7 

Tělesná koordinace 42,55 4,01 48 35 42 41 46,96 6,20 60 36 45 45 

Rychlost a agility 16,64 9,15 43 11 13 12 19,17 1,34 22 17 19 19 

Síla 15,00 8,38 36 9 10 10 16,17 1,97 21 14 16 15 

Síla a agility 47,73 7,96 59 40 43 42 56,30 3,25 65 53 56 53 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus 

 

Ověřování normality rozložení dat bylo prováděno stejným metodologickým 

postupem jako u věkové kategorie 13 let. Na základě numerických a grafických testů byla 

zamítnuta normalita rozložení dat u všech sledovaných proměnných BOT–2. K dalšímu 

vyhodnocování psychomotorické úrovně dětí byly proto opět použity neparametrické 

techniky. 

Výsledky Kruskal–Wallis testu potvrdily jak věcně, tak statisticky významný rozdíl 

u tří dimenzí (viz tabulka 24): jemná motorika – přesnost (p < 0,01; 

 = 0,28), bilaterální 

koordinace (p < 0,01; 
 

= 0,40) a tělesná koordinace (p < 0,01; 

 = 0,42). 
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Tabulka 24 Ověřování rozdílnosti u jednotlivých oblastí BOT–2 pro věkovou kategorii 14 let 

ve skupinách DDD, CHDD, DVS a CHVS 

Dimenze 



Kruskal–Wallis Test 

Chí-kvadrát df p 

Jemná motorika – přesnost 0,28** 17,80 3 0,00** 

Jemná motorika – integrace 0,10 10,48 3 0,21 

Jemná manuální kontrola 0,09 17,86 3 0,12 

Manuální zručnost 0,06 13,21 3 0,18 

Horní končetiny – koordinace 0,10 6,26 3 0,10 

Manuální koordinace 0,12 8,11 3 0,06 

Bilaterální koordinace 0,40 ** 20,65 3 0,00** 

Rovnováha 0,12 7,92 3 0,07 

Tělesná koordinace 0,42** 26,94 3 0,00** 

Rychlost a agility 0,10 22,18 3 0,22 

Síla 0,03 14,28 3 0,35 

Síla a agility 0,12 19,56 3 0,07 

Legenda: 
2 koeficient éta, *

2 
≥ 0,13 středně velký efekt, **

2 
≥ 0,26 velký efekt; df – stupně volnosti; p – 

hladina statistické významnosti, *p < 0,05, **p < 0,01 

 

Na základě multikomparativního neparametrického testu bylo zjištěno, že v dimenzi 

jemná motorika – přesnost statisticky a věcně významně lepšího výsledku dosáhly DVS 

v komparaci s CHDD (p < 0,01; 

 = 0,54). V testech bilaterální koordinace měli nejslabší 

výkony CHVS, kteří se svými výsledky významně lišili jak oproti dívkám z DD (p < 0,01; 



 = 0,33), tak z VS (p < 0,01; 


 = 0,46). V dimenzi tělesná koordinace měli opět CHVS 

statisticky i věcně horší výsledek (viz tabulka 25) v komparaci s CHDD (p < 0,01; 

 = 0,37). 

Ve věkové kategorii 14 let měly děti z DD věcně i statisticky horší výsledek pouze 

v dimenzi jemná motorika – přesnost, kdy CHDD byli významně horší než DVS. Tento 

výsledek je totožný se zjištěním u věkové kategorie 13 let. U dimenzí bilaterální koordinace 

a tělesná koordinace měli CHVS statisticky i věcně významně horší výsledky než skupiny 

dívek VS a DD a než CHDD. 

V žádné z uvedených skupin testů BOT–2 nedosáhli chlapci z VS a DD statisticky ani 

věcně lepších výkonů než dívky z VS a DD, což koresponduje s výsledky u věkové kategorie 

13 let. 
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Tabulka 25 Statisticky a věcně významné rozdíly u věkové kategorie 14 let ve skupinách 

DDD, CHDD, DVS a CHVS pro BOT–2 

Dimenze 



Neparametrický 

multikomparativní test 

Skupiny p 

Jemná motorika – přesnost 0,54** (DVS × CHDD) 0,00** 

Bilaterální koordinace 
0,33** (DVS × CHVS) 0,00** 

0,46** (DDD × CHVS) 0,00** 

Tělesná koordinace 0,37** (CHDD × CHVS) 0,00** 

Legenda: 
2 koeficient éta, *

2 
≥ 0,13 středně velký efekt, **

2 
≥ 0,26 velký efekt; df – stupně volnosti; p – 

hladina statistické významnosti, *p < 0,05, **p < 0,01; DDD – dívky z dětského domova; CHDD – chlapci 

z dětského domova; DVS – dívky z většinové společnosti; CHVS – chlapci z většinové společnosti 

 

Ve věkové kategorii 15 let byla prováděna komparace úrovně psychomotorického 

vývoje u 13 CHDD (průměrný věk 15,38 ± 0,28 roků) a 10 CHVS (průměrný věk 

15,23 ± 0,23 roků). Ve stejné věkové kategorii bylo srovnáváno 10 DDD (průměrný věk 

15,28 ± 0,09 roků) a 10 DVS (průměrný věk 15,52 ± 0,23 roků). Na základě analýzy věku 

probandů nebyl mezi skupinami zjištěn s intervalem spolehlivosti 95 % signifikantní rozdíl 

(viz obrázek 24). 

 

Obrázek 24 Error bar s 95% intervalem spolehlivosti pro věk u věkové kategorie 15 let 

mezi skupinami DDD, CHDD, DVS a CHVS 
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Stejně jako v případě věkových kategorií 13 a 14 let byly zaznamenány výsledky 

všech 12 dimenzí BOT–2 pro jednotlivé skupiny chlapců a dívek ve věkové kategorii 15 let. 

Základní statistické charakteristiky výsledků pro CHDD a CHVS jsou uvedeny v tabulce 26, 

pro DDD a DVS v tabulce 27. 

 

Tabulka 26 Deskriptivní statistika výsledků jednotlivých oblastí BOT–2 u CHDD a CHVS 

ve věkové kategorii 15 let 

Dimenze 
Chlapci dětský domov Chlapci většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Jemná motorika – 

přesnost 
11,08 5,35 19 5 7 7 13,40 4,09 20 9 14 14 

Jemná motorika – 

integrace 
7,77 1,79 12 6 7 6 9,80 3,49 15 6 9 6 

Jemná manuální 

kontrola 
35,85 6,05 45 30 33 30 40,40 6,48 51 32 40 32 

Manuální zručnost 17,54 3,45 21 12 18 21 16,40 3,63 21 12 17 12 

Horní končetiny – 

koordinace 
13,00 4,47 20 7 12 12 15,60 3,37 20 10 16 16 

Manuální 

koordinace 
49,08 9,88 65 34 48 48 50,60 5,60 57 45 48 57 

Bilaterální 

koordinace 
16,08 2,29 17 10 17 17 7,00 0,67 8 6 7 7 

Rovnováha 9,15 1,77 13 7 9 9 11,20 3,61 17 8 10 8 

Tělesná koordinace 43,00 3,29 49 35 44 44 35,60 4,14 43 32 34 32 

Rychlost a agility 16,77 1,74 19 15 16 15 14,00 5,12 22 7 14 7 

Síla 14,77 3,37 21 11 15 11 16,40 2,27 19 14 15 15 

Síla a agility 49,77 4,57 59 44 51 53 49,80 6,44 61 43 49 43 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus 
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Tabulka 27 Deskriptivní statistika výsledků jednotlivých oblastí BOT–2 u DDD a DVS 

ve věkové kategorii 15 let 

Dimenze 
Dívky dětský domov Dívky většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Jemná motorika – 

přesnost 
12,80 4,10 20 8 12 12 12,60 7,53 22 5 13 5 

Jemná motorika – 

integrace 
12,20 4,94 19 6 12 12 8,90 3,38 17 6 7 7 

Jemná manuální 

kontrola 
44,40 10,98 62 32 42 42 40,10 11,39 60 30 37 30 

Manuální zručnost 16,80 4,96 25 9 19 19 13,60 5,10 20 9 12 9 

Horní končetiny – 

koordinace 
11,60 5,42 17 5 12 17 9,70 3,62 16 5 10 10 

Manuální 

koordinace 
48,10 10,45 62 33 51 56 42,80 8,02 56 33 39 38 

Bilaterální 

koordinace 
15,30 5,01 23 7 15 12 15,30 3,20 20 12 16 12 

Rovnováha 11,50 4,30 19 7 12 12 10,60 6,60 19 4 10 4 

Tělesná koordinace 43,80 10,41 64 31 40 39 44,20 11,60 59 32 45 32 

Rychlost a agility 21,40 13,31 47 10 18 18 26,60 16,60 48 12 15 14 

Síla 23,60 17,15 56 5 21 21 29,40 17,46 57 12 18 18 

Síla a agility 51,20 9,31 59 33 55 59 51,90 5,99 63 42 52 52 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus 

 

Stejně jako u předchozích dvou věkových kategorií i u věkové kategorie 15 let byla 

provedena analýza normality rozložení dat pro všechny sledované oblasti psychomotoriky. 

Numerické i grafické testy zamítly normalitu rozložení dat u všech dimenzí BOT–2. 

Na základě těchto výsledků bylo další statistické šetření realizováno pomocí 

neparametrických metod. 

V tabulce 28 jsou uvedeny výsledky Kruskal–Wallis testu. Statistická a věcná 

významnost rozdílů se prokázala u tří dimenzí: horní končetiny – koordinace (p < 0,05; 



 = 0,19), bilaterální koordinace (p < 0,01; 


 = 0,52) a tělesná koordinace (p < 0,05; 



 = 0,20).  
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Tabulka 28 Ověřování rozdílnosti u jednotlivých oblastí BOT–2 pro věkovou kategorii 15 let 

ve skupinách DDD, CHDD, DVS a CHVS 

Dimenze 



Kruskal–Wallis Test 

Chí-kvadrát df p 

Jemná motorika – přesnost 0,06 2,34 3 0,51 

Jemná motorika – integrace 0,12 5,20 3 0,16 

Jemná manuální kontrola 0,11 4,63 3 0,20 

Manuální zručnost 0,09 3,89 3 0,27 

Horní končetiny – koordinace 0,19* 7,90 3 0,04* 

Manuální koordinace 0,12 5,71 3 0,13 

Bilaterální koordinace 0,52** 22,02 3 0,00** 

Rovnováha 0,04 1,52 3 0,68 

Tělesná koordinace 0,20* 8,26 3 0,04* 

Rychlost a agility 0,11 4,54 3 0,21 

Síla 0,10 5,78 3 0,12 

Síla a agility 0,03 1,23 3 0,75 

Legenda: 
2 koeficient éta, *

2 
≥ 0,13 středně velký efekt, **

2 
≥ 0,26 velký efekt; df – stupně volnosti; p – 

hladina statistické významnosti, *p < 0,05, **p < 0,01 

 

Na základě výsledků Kruskal–Wallis testu byl pro tři výše uvedené dimenze proveden 

multikomparativní neparametrický test (viz tabulka 29) ke stanovení skupin, mezi nimiž byl 

rozdíl zaznamenán.  

 

Tabulka 29 Statisticky a věcně významné rozdíly u věkové kategorie 15 let ve skupinách 

DDD, CHDD, DVS a CHVS pro BOT–2 

Dimenze 



Neparametrický multikomparativní 

test 

Skupiny p 

Horní končetiny – koordinace 0,49** (CHVS × DVS) 0,00** 

Bilaterální koordinace 

0,64** (DDD × CHVS) 0,00** 

0,78** (DVS × CHVS) 0,00** 

0,84** (CHDD × CHVS) 0,00** 

Tělesná koordinace 0,49** (CHDD × CHVS) 0,00** 

Legenda: 
2 koeficient éta, *

2 
≥ 0,13 středně velký efekt, **

2 
≥ 0,26 velký efekt; df – stupně volnosti; p – 

hladina statistické významnosti, *p < 0,05, **p < 0,01; DDD – dívky z dětského domova; CHDD – chlapci 

z dětského domova; DVS – dívky z většinové společnosti; CHVS – chlapci z většinové společnosti 

 

V dimenzi horní končetiny – koordinace dosáhli statisticky a věcně významně lepšího 

výsledku CHVS v komparaci s DVS (p < 0,01; 

 = 0,49). U bilaterální koordinace 
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zaznamenali nejslabší výsledek CHVS, kteří se významně lišili oproti všem skupinám – jak 

DDD (p < 0,01; 

 = 0,49) a DVS (p < 0,01; 


 = 0,49), tak CHDD (p < 0,01; 


 = 0,49). 

V případě dimenze tělesná koordinace měli opět CHVS statisticky i věcně horší výsledek (viz 

tabulka 29) než CHDD (p < 0,01; 

 = 0,49). 

Ve věkové kategorii 15 let nezaznamenaly děti z DD ani v jedné z hodnocených 

dimenzí BOT–2 statisticky nebo věcně horších výsledků než jejich vrstevníci z VS. Naopak 

CHDD a DDD dosáhli statisticky i věcně lepších výkonů než CHVS v testech bilaterální 

koordinace. Zároveň CHDD vykázali stejný výsledek jako u věkové kategorie 14 let, kdy měli 

významně lepší výkon než CHVS i v případě testů tělesné koordinace.  

Pouze v jediné testované dimenzi BOT–2 zaznamenaly dívky horší výsledek než 

chlapci. Jednalo se o test horní končetiny – koordinace, kdy skupina DVS byla statisticky 

a věcně horší než skupina CHVS. 
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5.3 Komparace antropometrických údajů u dětí 

Komparace výsledků antropometrického měření sledovaných skupin byla provedena 

podle věkových kategorií 13, 14 a 15 let. Ve všech případech se jednalo o stejné probandy 

jako při šetření psychomotorického vývoje pomocí diagnostického nástroje BOT–2. 

Sledovanými antropometrickými ukazateli byly hmotnost (kg), výška (cm), BMI (kg.m
-2

) 

a BF (%). 

V tabulkách 30 a 31 jsou zpřehledněny základní statistické charakteristiky výsledků 

antropometrického měření u chlapců a dívek z DD a VS ve věkové kategorii 13 let. 

 

Tabulka 30 Deskriptivní statistika výsledků antropometrického měření u CHDD a CHVS 

ve věkové kategorii 13 let 

Ukazatele 
Chlapci dětský domov Chlapci většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Hmotnost (kg) 44,6 12,6 66,8 34,2 41,2 34,2 54,2 11,0 78,5 34,9 55,4 52,1 

Výška (cm) 149,9 10,1 166,5 140,4 148,1 140,4 166,3 10,3 190,5 144,3 167,5 172,6 

BMI (kg.m
-2

) 19,5 2,6 24,1 17,4 18,7 17,4 19,6 3,6 27,9 15,1 18,5 17,1 

BF (%) 11,1 2,8 16,4 9,2 10,1 9,2 11,6 4,7 22,2 3,7 9,6 7,9 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus; BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného tuku 

 

Tabulka 31 Deskriptivní statistika výsledků antropometrického měření u DDD a DVS 

ve věkové kategorii 13 let 

Ukazatele  
Dívky dětský domov Dívky většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Hmotnost (kg) 44,4 9,1 55,0 31,3 46,5 31,3 56,7 7,2 70,9 42,7 58,3 62,3 

Výška (cm) 151,4 11,1 173,6 138,3 151,8 138,3 166,4 5,4 176,6 159,8 165,4 163,6 

BMI (kg.m
-2

) 19,3 3,2 23,9 14,2 19,4 16,4 20,6 3,4 27,0 14,2 20,7 23,3 

BF (%) 17,5 4,1 23,1 13,7 17,5 13,7 22,1 4,3 28,1 12,4 22,5 22,5 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus; BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného tuku 
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V případě ověřování normality rozložení dat bylo využito jak numerické, tak grafické 

diagnostiky. Konkrétně se jednalo o sedm numerických testů: Shapiro–Wilk, Anderson–

Darling, Martinesz–Iglewicz, Kolmogornov–Smirnov, D'Agostino Skewness, D'Agostino 

Kurtosis a D'Agostino Omnibus test (viz tabulka 32). Grafické modely (viz obrázky 25 a 26) 

byly prezentovány v podobě histogramu a Q-Q Plot. Náš konkrétní případ je uveden 

na proměnné „výška“. Všechny další testy jednotlivých proměnných u všech věkových 

kategorií byly vyhodnoceny stejně. Byla potvrzena normalita rozložení dat. 

 

Tabulka 32 Výsledky testování normality rozložení dat u věkové kategorie 13 let – proměnná 

„výška” 

 Legenda: Prob Level – signifikantní hladina testu 

 

 

Obrázek 25 Q-Q Plot proměnné „výška“ u věkové kategorie 13 let 

 

Testy normality Hodnota testu Prob Level 
10% kritická 

hodnota 

5% kritická 

hodnota 
Rozhodnutí 

Shapiro–Wilk 0,96 0,12   Přijetí normality 

Anderson–Darling 0,54 0,16   Přijetí normality 

Martinez–Iglewicz 0,95  1,08 1,13 Přijetí normality 

Kolmogorov–Smirnov 7,11E-02  0,10 0,11 Přijetí normality 

D'Agostino Skewness -0,55 0,57 1,64 1,96 Přijetí normality 

D'Agostino Kurtosis -0,68 0,49 1,64 1,96 Přijetí normality 

D'Agostino Omnibus 0,78 0,67 4,60 5,99 Přijetí normality 
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Obrázek 26 Histogram proměnné „výška“ u věkové kategorie 13 let 
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Legenda: count – počet 

 

Na základě výsledků testů normality rozložení dat byly k dalšímu vyhodnocování 

antropometrických údajů dětí využity parametrické techniky pro zjišťování statisticky 

významných rozdílů mezi sledovanými skupinami. 

Pro zjišťování statistické významnosti rozdílů mezi skupinami DDD, CHDD, DVS, 

CHVS byla použita ANOVA, pro stanovení věcné významnosti koeficient 

Výsledky testů 

pro věkovou kategorii 13 let jsou uvedeny v tabulce 33.  

 

 

Tabulka 33 Ověřování rozdílnosti u antropometrických údajů pro věkovou kategorii 13 let 

ve skupinách DDD, CHDD, DVS a CHVS 

Ukazatele 
 

ANOVA 

Levene p df F-test p 

 Hmotnost (kg) 0,22* 0,46 3 0,00** 

 Výška (cm) 0,41** 0,14 3 0,00** 

 BMI (kg.m
-2

) 0,02 0,50 3 0,74 

 BF (%) 0,55** 0,22 3 0,00** 

 Legenda: BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného tuku; 

 df – stupně volnosti; 
2 koeficient éta, *

2 
≥ 0,13 středně velký efekt, **

2 
≥ 0,26 velký efekt; p – hladina 

statistické významnosti, *p < 0,05; **p < 0,01 

 

 

U všech proměnných byla pomocí Levene testu potvrzena homogenita rozptylu. 

Statisticky a věcně významný rozdíl mezi skupinami DDD, CHDD, DVS a CHVS byl zjištěn 

ANOVA testem u tří proměnných: hmotnost (p < 0,01; 

 = 0,22), výška (p < 0,01; 


 = 0,41) 

a BF (p < 0,01; 

 = 0,55). 
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Na základě zjištění statisticky významných rozdílů u antropometrických údajů byl 

proveden Bonferroni multikomparativní test pro tři výše zmíněné proměnné. Test stanovil, 

mezi kterými skupinami je tento rozdíl zaznamenán, včetně koeficientu věcné významnosti d 

(viz tabulka 34).  

 

Tabulka 34 Statisticky a věcně významné rozdíly v antropometrických údajích u věkové 

kategorie 13 let ve skupinách DDD, CHDD, DVS a CHVS 

Ukazatele d 
Bonferroni multikomparativní test 

Skupiny p 

Hmotnost (kg) 
1,49** (DVS × DDD) 

(DVS × CHDD) 

0,04* 

1,17** 0,03* 

Výška (cm) 
1,60** (CHVS × CHDD) 0,00** 

2,06** (DVS × CHDD) 0,00** 

BF (%) 

3,03** 

1,82** 

2,33** 

1,33** 

(DVS × CHDD) 

(DDD × CHDD) 

(DVS × CHVS) 

(DDD × CHVS) 

0,00** 

0,00** 

0,00** 

0,00** 

Legenda: DDD – dívky z dětského domova; CHDD – chlapci z dětského domova; DVS – dívky z většinové 

společnosti; CHVS – chlapci z většinové společnosti; BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného 

tuku; d – Cohenův koeficient, *d = 0,50 – 0,80 středně velký efekt, **d > 0,80 velký efekt; df – stupně volnosti; 

p – hladina statistické významnosti, *p < 0,05, **p < 0,01 

 

DVS byly statisticky a věcně významně těžší než DDD (p < 0,05; d = 1,49) a CHDD 

(p < 0,05; d = 1,17). Zároveň CHDD byli významně menšího vzrůstu než CHVS (p < 0,01; 

d = 1,60) a DVS (p < 0,01; d = 2,06). U proměnné BF měly dívky z VS a DD statisticky 

a věcně významně vyšší procento tělesného tuku než chlapci v obou skupinách (p < 0,01; 

d = 3,03 a p < 0,01; d = 1,82). 

Statisticky a věcně významné rozdíly u stejného pohlaví ve věkové kategorii 13 let 

byly zaznamenány u hmotnosti, kde DVS byly významně těžší než DDD, a u výšky, kde 

naopak CHVS byli statisticky a věcně významně vyšší než jejich vrstevníci z DD.  

Při bližší analýze výsledků a komparaci s normami z 6. Celostátního antropologického 

výzkumu dětí a mládeže v České republice (Vignerová et al., 2006) zjistíme, že průměrná 

hmotnost dívek z VS a DD je v normě s výsledky u české populace (viz graf 2). Při komparaci 

průměrné výšky chlapců z VS a DD s normami z 6. Celostátního antropologického výzkumu 

dětí a mládeže v České republice (Vignerová et al., 2006) můžeme konstatovat, že se obě 

skupiny rovněž nacházejí v uvedených normách (viz graf 3). 
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Graf 2 Plošný graf průměrné hmotnosti dívek z 6. Celostátního antropologického výzkumu 

(Vignerová et al., 2006) v komparaci s průměrnou hmotností dívek z DD a VS 

 
 

 

Graf 3 Plošný graf průměrné výšky chlapců z 6. Celostátního antropologického výzkumu 

(Vignerová et al., 2006) v komparaci s průměrnou výškou chlapců z DD a VS 
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Základní statistická charakteristika výsledků antropometrického měření chlapců z DD 

a VS ve věkové kategorii 14 let je uvedena v tabulce 35, u dívek v tabulce 36.  

 

Tabulka 35 Deskriptivní statistika výsledků antropometrického měření u CHDD a CHVS 

ve věkové kategorii 14 let 

Ukazatele  
Chlapci dětský domov Chlapci většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Hmotnost (kg) 76,7 18,3 95,2 49,2 86,4 86,4 61,2 13,4 79,5 37,3 61,0 51,5 

Výška (cm) 174,2 10,0 188,0 162,7 172,0 167,0 168,5 7,4 180,7 149,5 169,0 162,5 

BMI (kg.m
-2

) 25,3 6,2 34,1 18,5 24,5 24,5 21,4 3,8 28,0 13,7 20,8 19,5 

BF (%) 18,4 8,6 29,7 4,7 19,0 19,0 14,7 5,5 29,7 7,7 13,6 10,6 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus; BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného tuku 

 

Tabulka 36 Deskriptivní statistika výsledků antropometrického měření u DDD a DVS 

ve věkové kategorii 14 let 

Ukazatele 
Dívky dětský domov Dívky většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Hmotnost (kg) 54,8 11,4 72,4 44,5 49,8 49,2 61,7 15,5 95,0 37,3 56,5 56,5 

Výška (cm) 159,2 3,4 164,3 156,0 158,4 157,0 164,0 3,3 169,6 157,5 164,3 161,4 

BMI (kg.m
-2

) 21,5 3,5 26,8 18,3 20,0 19,9 22,9 5,5 34,3 13,7 21,7 21,7 

BF (%) 24,0 6,3 33,3 17,9 23,1 19,6 25,6 6,6 40,5 15,0 23,3 23,3 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus; BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného tuku 

 

Ověřování normality rozložení dat bylo prováděno stejným metodologickým 

postupem jako u věkové kategorie 13 let. Na základě numerických a grafických testů byla 

potvrzena normalita rozložení dat u všech sledovaných antropometrických ukazatelů. 

K dalšímu vyhodnocování jsme tudíž použili parametrických technik. 

Pro zjišťování statistické významnosti rozdílů mezi skupinami DDD, CHDD, DVS, 

CHVS byla použita ANOVA, pro stanovení věcné významnosti koeficient 

Výsledky testů 

pro věkovou kategorii 14 let jsou uvedeny v tabulce 37.  
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Tabulka 37 Ověřování rozdílnosti u antropometrických údajů pro věkovou kategorii 14 let 

ve skupinách DDD, CHDD, DVS a CHVS 

Ukazatele 
 

ANOVA 

Levene p df F-test p 

 Hmotnost (kg) 0,18* 0,39 3 0,00** 

 Výška (cm) 0,38** 0,00** 3 0,00** 

 BMI (kg.m
-2

) 0,08 0,23 3 0,16 

 BF (%) 0,35** 0,53 3 0,00** 

 Legenda: BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného tuku; 

 df – stupně volnosti; 
2 koeficient éta, *

2 
≥ 0,13 středně velký efekt, **

2 
≥ 0,26 velký efekt; p – hladina 

statistické významnosti, *p < 0,05; **p < 0,01 

 

Na základě výsledků Levene testu byla u proměnných hmotnost, BMI a BF potvrzena 

homogenita rozptylu, v případě výšky nikoli (p < 0,01). Proto byl využit Brown–Forsythe test 

pro ověření shody rozptylů mezi skupinami a ověření statistické významnosti rozdílu. 

Na základě jeho výsledků o shodě rozptylů bylo možné pokračovat dále v analýze. Výsledky 

ANOVA testu potvrdily jak věcně, tak statisticky významný rozdíl u tří ukazatelů, týchž jako 

u věkové kategorie 13 let: hmotnost (p < 0,01; 

 = 0,18), výška (p < 0,01; 


 = 0,38) a BF 

(p < 0,01; 

 = 0,35). 

Na základě zjištění statisticky významného rozdílu u antropometrických údajů byl 

proveden Bonferroni multikomparativní test pro tři výše uvedené proměnné. Test stanovil, 

mezi kterými skupinami je tento rozdíl zaznamenán, včetně koeficientu věcné významnosti d 

(viz tabulka 38). 

CHDD byli statisticky i věcně významně těžší než všechny ostatní skupiny – DDD 

(p < 0,01; d = 1,43), DVS (p < 0,05; d = 0,88) i CHVS (p < 0,05; d = 0,96). 

Zároveň byli CHDD významně vyššího vzrůstu než DDD (p < 0,01; d = 2,00) a DVS 

(p < 0,01; d = 1,36). Skupina CHVS byla také významně vyšší než DDD (p < 0,01; d = 1,61). 

U proměnné BF měly dívky z DD a VS vyšší procento tělesného tuku než CHDD 

(p < 0,01; d = 1,79 a p < 0,01; d = 1,57). Zároveň DDD měly vyšší procento tělesného tuku 

než CHVS (p < 0,05; d = 0,93). Tento výsledek je totožný se zjištěním u věkové kategorie 

13 let. 
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Tabulka 38 Statisticky a věcně významné rozdíly v antropometrických údajích u věkové 

kategorie 14 let ve skupinách DDD, CHDD, DVS a CHVS 

Ukazatele d 
Bonferroni multikomparativní test 

Skupiny p 

Hmotnost (kg) 

1,43** (CHDD × DDD) 0,00** 

0,88** (CHDD × DVS) 0,04* 

0,96** (CHDD × CHVS) 0,04* 

Výška (cm) 

1,61** (CHVS × DDD) 0,00** 

2,00** (CHDD × DDD) 0,00** 

1,36** (CHDD × DVS) 0,00** 

BF (%) 

0,93** (DDD × CHVS) 0,02* 

1,79** (DDD × CHDD) 0,00** 

1,57** (DVS × CHDD) 0,00** 

Legenda: DDD – dívky z dětského domova; CHDD – chlapci z dětského domova; DVS – dívky z většinové 

společnosti; CHVS – chlapci z většinové společnosti; BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného 

tuku; d – Cohenův koeficient, *d = 0,50 – 0,80 středně velký efekt, **d > 0,80 velký efekt; df – stupně volnosti; 

p – hladina statistické významnosti, *p < 0,05, **p < 0,01 

 

Vývojové rozdíly u stejného pohlaví byly zaznamenány pouze u proměnné hmotnost, 

kde CHDD byli věcně i statisticky významně těžší než CHVS. Ovšem i v tomto případě jsou 

naměřené hodnoty v normě (viz graf 4) s výsledky 6. Celostátního antropologického výzkumu 

dětí a mládeže v České republice (Vignerová et al., 2006).  
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Graf 4 Plošný graf průměrné hmotnosti chlapců z 6. Celostátního antropologického výzkumu 

(Vignerová et al., 2006) v komparaci s průměrnou hmotností chlapců z DD a VS 

 

 

Stejně jako v případě věkových kategorií 13 a 14 let byly i ve věkové kategorii 15 let 

zaznamenány výsledky všech antropometrických ukazatelů pro jednotlivé skupiny chlapců 

a dívek. Základní statistické charakteristiky výsledků u chlapců z DD a VS jsou uvedeny 

v tabulce 39, u dívek v tabulce 40. 

 

Tabulka 39 Deskriptivní statistika výsledků antropometrického měření u CHDD a CHVS 

ve věkové kategorii 15 let 

Ukazatele 
Chlapci dětský domov Chlapci většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Hmotnost (kg) 69,6 13,9 91,7 48,7 65,9 54,7 55,8 4,6 64,2 52,2 54,6 52,2 

Výška (cm) 176,2 6,6 188,0 164,0 176,5 169,3 168,2 7,8 175,1 157,1 173,5 173,5 

BMI (kg.m
-2

) 22,3 3,7 29,4 18,1 21,8 18,5 19,8 1,5 21,3 18,1 20,0 18,1 

BF (%) 15,2 6,4 25,3 4,8 15,7 4,8 10,9 2,0 13,6 8,7 10,9 8,7 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus; BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného tuku 
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Tabulka 40 Deskriptivní statistika výsledků antropometrického měření u DDD a DVS 

ve věkové kategorii 15 let 

Ukazatele 
Dívky dětský domov Dívky většinová společnost 

M SD Max. Min. Med. Mod. M SD Max. Min. Med. Mod. 

Hmotnost (kg) 49,8 8,3 64,5 35,9 48,7 48,7 59,6 11,7 72,5 43,5 61,6 69,8 

Výška (cm) 162,4 5,7 165,9 146,9 164,0 164,0 164,9 6,2 177,6 156,4 166,1 166,1 

BMI (kg.m
-2

) 18,8 2,9 24,5 16,6 18,1 18,1 21,8 3,4 25,3 16,7 21,7 25,3 

BF (%) 19,5 2,0 22,9 16,1 19,8 19,8 23,4 5,6 29,5 16,0 22,0 29,5 

Legenda: M – průměr; SD – směrodatná odchylka; Max. – maximum; Min. – minimum; Med. – medián; Mod. – 

modus; BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného tuku 

 

Rovněž u věkové kategorie 15 let byla provedena analýza normality rozložení dat 

pro všechny antropometrické ukazatele, přičemž numerické i grafické testy ji potvrdily 

u všech z nich. Na základě těchto výsledků bylo další statistické šetření prováděno pomocí 

parametrických metod. 

V tabulce 41 jsou prezentovány výsledky Levene a ANOVA testu. U proměnných 

výška a BMI byla potvrzena homogenita rozptylu a zároveň statistická významnost rozdílu 

mezi skupinami. V případě proměnných hmotnost a BF homogenita rozptylu mezi skupinami 

potvrzena nebyla (p < 0,01), proto byl využit Brown–Forsythe test na ověření shody rozptylů 

mezi skupinami a ověření statistické významnosti rozdílu. Na základě jeho výsledků o shodě 

rozptylů bylo možné pokračovat dále v analýze.  

 

Tabulka 41 Ověřování rozdílnosti u antropometrických údajů pro věkovou kategorii 15 let 

ve skupinách DDD, CHDD, DVS a CHVS 

Ukazatele 
 

ANOVA 

Levene p df F-test p 

 Hmotnost (kg) 0,36** 0,00** 3 0,00** 

 Výška (cm) 0,43** 0,19 3 0,00** 

 BMI (kg.m
-2

) 0,19* 0,13 3 0,04* 

 BF (%) 0,51** 0,00** 3 0,00** 

 Legenda: BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného tuku; 

 df – stupně volnosti; 
2 koeficient éta, *

2 
≥ 0,13 středně velký efekt, **

2 
≥ 0,26 velký efekt; p – hladina 

statistické významnosti, *p < 0,05; **p < 0,01 

 

 

Výsledky ANOVA testu potvrdily jak věcně, tak statisticky významný rozdíl u všech 

čtyř ukazatelů: hmotnost (p < 0,01; 

 = 0,36), výška (p < 0,01; 


 = 0,43), BMI (p < 0,05; 



 = 0,19) i BF (p < 0,01; 


 = 0,51). 
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Na základě zjištění statisticky významné diference u antropometrických údajů byl 

proveden Bonferroni multikomparativní test pro čtyři výše zmíněné proměnné. Test stanovil, 

mezi kterými skupinami je tento rozdíl zaznamenán, včetně koeficientu věcné významnosti d 

(viz tabulka 42). V případě proměnné BMI se ovšem předpoklad statisticky významného 

rozdílu mezi skupinami nepotvrdil. 

CHDD byli významně těžší než DDD (p < 0,01; d = 1,72) a DVS (p < 0,05; d = 0,77). 

Zároveň byli CHDD významně vyšší než DDD (p < 0,01; d = 2,23) a DVS (p < 0,01; 

d = 1,76). Tyto výsledky jsou totožné s výsledky u věkové kategorie 14 let (viz tabulka 42). 

CHDD byli ovšem významně vyšší i v komparaci s CHVS (p < 0,05; d = 1,10). 

 

 

Tabulka 42 Výsledky Bonferroni multikomparativního testu pro antropometrické údaje 

u věkové kategorie 15 let ve skupinách DDD, CHDD, DVS a CHVS 

Ukazatele d 
Bonferroni multikomparativní test 

Skupiny p 

Hmotnost (kg) 
1,72** (CHDD × DDD) 0,00** 

0,77* (CHDD × DVS) 0,02* 

Výška (cm) 

2,23** (CHDD × DDD) 0,00** 

1,76** (CHDD × DVS) 0,00** 

1,10** (CHDD × CHVS) 0,04* 

BF (%) 

1,36** (DVS × CHDD) 0,00** 

2,97** (DVS × CHVS) 0,00** 

4,30** (DDD × CHVS) 0,00* 

 Legenda: DDD – dívky z dětského domova; CHDD – chlapci z dětského domova; DVS – dívky z většinové 

společnosti; CHVS – chlapci z většinové společnosti; BMI – body mass index; BF (%) – procento tělesného 

tuku; d – Cohenův koeficient, *d = 0,50 – 0,80 středně velký efekt, **d > 0,80 velký efekt; df – stupně volnosti; 

p – hladina statistické významnosti, *p < 0,05, **p < 0,01 

 

Dívky z VS i DD měly vyšší procento tělesného tuku než CHVS (p < 0,01; d = 2,97 

a p < 0,01; d = 4,30). Zároveň DVS měly vyšší procento tělesného tuku než CHDD (p < 0,01; 

d = 1,36). Tento trend se projevoval u všech tří věkových kategorií. Výsledky potvrzují vývoj 

BF jak u chlapců (viz graf 5), tak u dívek (viz graf 6), podle Bunce (2007).  

Statisticky významný rozdíl u stejného pohlaví byl zaznamenán pouze u výšky, kdy 

CHDD měli věcně i statisticky významně vyšší naměřené hodnoty oproti CHVS. Ovšem 

i v tomto případě jsou tyto hodnoty v normě (viz graf 3) s výsledky 6. Celostátního 

antropologického výzkumu dětí a mládeže v České republice (Vignerová et al., 2006). 
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Graf 5 Plošný graf průměrného % BF u chlapců podle Bunce (2007) v komparaci 

s průměrným % BF u chlapců z DD a z VS 

 
 

Graf 6 Plošný graf průměrného % BF u dívek podle Bunce (2007) v komparaci s průměrným 

% BF u dívek z DD a z VS 
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6 DISKUZE 

Cílem práce bylo porovnat úroveň psychomotorického vývoje i základní 

antropometrické ukazatele mezi dětmi z pražských dětských domovů a dětmi z většinové 

společnosti. Pro diagnostiku psychomotorického vývoje byl použit BOT–2, který umožňuje 

hodnotit 12 dimenzí psychomotorického vývoje: „fine manual control“ (jemná manuální 

kontrola), „manual coordination“ (manuální koordinace), „body coordination“ (tělesná 

koordinace), „strenght & agility“ (síla a agility), „FMP“ (jemná motorika – přesnost), „FMI“ 

(jemná motorika – integrace), „MD“ (manuální zručnost), „ULC“ (horní končetiny – 

koordinace), „BLC“ (bilaterální koordinace), „BAL“ (rovnováha), „RSA“ (rychlost a agility) 

a „STR“ (síla). Z antropometrických parametrů byly hodnoceny tělesná výška, tělesná 

hmotnost a % BF (procento tělesného tuku), který jsme měřili bioimpedanční metodou. 

U všech dětí byl stanoven stejný postup měření. Nejdříve byla změřena tělesná výška, poté 

tělesná hmotnost a tělesné složení. Následně děti absolvovaly testování psychomotoriky 

u jednotlivých stanovišť BOT–2 podle daného pořadí. Na základě výzkumu v dětských 

domovech v Praze bylo zjištěno, že nejvíce jsou zastoupeny 13, 14 a 15leté děti. Po analýze 

věkových skupin jsme se rozhodli provést komparaci úrovně psychomotorického vývoje 

a antropometrických ukazatelů dětí s jejich vrstevníky z většinové společnosti právě v těchto 

věkových kategoriích. Každá z nich byla hodnocena samostatně, aby nedošlo ke zkreslení 

výsledků. 

6.1 Ověření vhodnosti diagnostického nástroje BOT–2 

V prvním kroku našeho výzkumu jsme pomocí konfirmativní faktorové analýzy 

ověřovali vhodnost použití diagnostického nástroje BOT–2 v českých podmínkách. Evaluace 

CFA proběhla na skupině tvořené dětmi ze dvou mateřských a dvou základních škol v Praze, 

zapsaných v oficiálním registru MŠMT ČR. Výběr škol probíhal kvótním výběrem podle 

doporučení Hendla (2006). Kritériem výběru bylo demografické umístění školy, zároveň se 

jednalo o školy bez rozšířené výuky tělocviku a speciálních úprav v rámci vzdělávacího 

systému (n = 344). Výsledky konfirmativní faktorové analýzy u české populace byly 

porovnány s výsledky originální předlohy podle Bruininks (2005). Originální předloha je 

rozdělena do tří věkových kategorií: 4–7 let, 8–11 let a 12–21 let. Sledovanými parametry 
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všech modelů byly výsledné hodnoty indexů fitu: TLI > 0,95, SRMR < 0,08, CFI > 0,95 nebo 

RMSEA < 0,08.  

V originální předloze BOT–2 pro věkovou kategorii 4–7 let dosahovala korelace mezi 

manifestními proměnnými rozpětí 0,57 až 0,91, přičemž nejvyšší hodnota byla zaznamenána 

mezi proměnnými „strenght & agility“ (síla a agility) a „body coordination“ (tělesná 

koordinace). U českého modelu činila nejvyšší korelace také 0,91, ale v tomto případě mezi 

proměnnými „strenght & agility“ (síla a agility) a „fine manual control“ (jemná manuální 

kontrola). Je tedy možné, že právě oblast síly ve vývoji jedince výrazně ovlivňuje i zbývající 

složky psychomotorického vývoje (Gabbard, 2011). Fit model ukazatelů CFI > 0,95 

a RMSEA < 0,08 byl jak u originální předlohy, tak u českého modelu totožný. Z výsledků byl 

indikován vhodný model BOT–2 pro věkovou kategorii 4–7 let u české populace. 

Strukturální model v originální předloze BOT–2 pro věkovou kategorii 8–11 let 

dosahoval rozpětí korelace mezi latentními proměnnými 0,60 až 0,93. Velikost kauzálních 

vztahů se pohybovala v intervalu od 0,61 do 0,75. U českého modelu byla zjištěna nejsilnější 

korelace 0,76. Na rozdíl od originální předlohy tedy nemusí být řešena otázka sloučení dvou 

latentních proměnných, mezi nimiž je vysoká korelace. Podle obecně platných doporučení je 

v případě vysokých korelací mezi proměnnými vhodné vytvořit jeden společný faktor (Kline, 

2011). Podle tvůrců originální předlohy ovšem ani korelace 0,99 není důvodem ke sloučení 

dvou faktorů. Komparace fit modelů CFI a RMSEA mezi originálním a českým modelem 

neprokázala žádný významný rozdíl. V případě originální struktury BOT–2 byl CFI > 0,97 

a RMSEA < 0,06, u české populace CFI > 0,96 a RMSEA < 0,06. Proto i na základě těchto 

výsledků byla potvrzena vhodnost diagnostického nástroje BOT–2 u věkové kategorii 8–11 

let pro českou populaci. Je nutné si ovšem uvědomit, že originální předloha strukturálních 

hypotéz BOT–2 byla testována na velkém vzorku probandů (n = 1 548) oproti českému 

modelu (n = 344). 

Poslední čtyřfaktorový model BOT–2 je určen pro věkovou kategorii 12–21 let. 

Originální předloha dosahovala rozpětí korelace 0,67 až 0,99, český model 0,81 až 0,90. 

Zatímco u českého modelu byla velikost korelace mezi latentními proměnnými přibližně 

konstantní, v originální předloze představovala korelace 0,99 extrémní výsledek. Tato 

hodnota byla zjištěna mezi „manual coordination“ (manuální koordinace) a „strenght 

& agility“ (síla a agility). Autoři modelu ovšem ani v tomto případě nesloučili tyto dva 

faktory do jednoho, je zde očividná snaha ponechat strukturální model ve všech věkových 

skupinách stejný. Při analýze fit modelů se prokázalo, že výsledky u české populace v případě 
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CFI > 0,99 a RMSEA < 0,016 jsou lepší než u originální předlohy (CFI > 0,97 

a RMSEA < 0,07). I zde se potvrdilo, že model BOT–2 pro věkovou kategorii 12–21 let je 

u české populace vhodný. 

České čtyřfaktorové modely pro BOT–2 se u všech tří věkových kategorií 

prezentovaly jako vhodné, a to i v případě stanovené hladiny významnosti modelu u chí-

kvadrátu p > 0,05. Tento jev je ovšem do značné míry ovlivněn počtem probandů v daných 

skupinách. Zatímco v případě originální předlohy činil průměrný počet probandů ve věkové 

kategorii 516 jedinců, u českého výzkumu to bylo 105. Obecně v CFA je stanovená hladina 

významnosti modelu u chí-kvadrátu p > 0,05 přímo ovlivněna rozsahem testované skupiny; 

u větších skupin dochází k jejímu překročení. Chí-kvadrát tedy představuje velmi citlivý 

faktor u fit modelu CFA (Kline, 2011; Muthén & Muthén, 2012; Urbánek, 2000). Toto 

obecné pravidlo se potvrdilo i v našem výzkumu. 

6.2 Úroveň psychomotorického vývoje dětí 

Ačkoliv může ústavní péče uspokojit základní potřeby dítěte, nemůže toto prostředí 

dostatečně stimulovat jeho optimální vývoj (Gunnar, 2001). Pohyb a objevování představují 

základní mechanismy neurologického a psychomotorického vývoje dítěte, v ústavní péči však 

nejsou rozvíjeny. Díky pohybové hypokinezi dochází u těchto dětí k retardaci v oblastech 

rovnováhy a bilaterální koordinace oproti jejich vrstevníkům (Roeber et al., 2014). 

Výsledky naší studie v oblasti psychomotorického vývoje prokázaly významně horší 

výkon u dětí z dětských domovů pouze v dimenzi jemná motorika – přesnost u věkových 

kategorií 13 let (n = 21) a 14 let (n = 22). Ve zbylých oblastech jsme mezi dětmi z dětských 

domovů a jejich vrstevníky z majoritní společnosti nezaznamenali žádné statisticky ani věcně 

signifikantní diference. Zvláště překvapující byly nevýznamné rozdíly mezi dětmi z DD 

a z VS v dimenzích rovnováha (

 = 0,05; p = 0,53) a bilaterální koordinace (


 = 0,02; 

p = 0,63), jež naopak odhalily zahraniční studie (Roeber et al., 2014; Roeber et al., 2012). 

Na základě zjištěných výsledků proto zamítáme hypotézu č. 1, která předpokládala, že u dětí 

žijících v dětských domovech bude zjištěn v psychomotorickém vývoji signifikantně horší 

výsledek právě u bilaterální koordinace a rovnováhy.  

Jedním z důvodů, proč se výsledky naší studie liší od zjištění zahraničních autorů, 

může být sociokulturní odlišnost společnosti, v níž bylo šetření prováděno. Systém zařazování 

dětí do ústavní péče je v ČR jiný oproti ostatním zemím v Evropě (Matějček, 2002). 
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V posledních 20 letech došlo k výrazným změnám v obsazení a vedení dětských domovů. 

Pracovníci a výchovní poradci v těchto zařízeních musejí splňovat přísná odborná kritéria, 

aby mohli být součástí jejich výchovného kolektivu. Zároveň díky částečné finanční podpoře 

státu mohou dětské domovy určitým způsobem využívat zařízení, jako jsou tělocvičny nebo 

hřiště pro pohybovou aktivitu, a nakupovat určité množství hraček a her, s nimiž děti tráví 

svůj volný čas. Zahraniční studie upozorňují právě na fakt chybějících klíčových zkušeností 

dětí z dětských domovů v oblasti plasticity chování, které dítě získává ze soutěží a her 

se svými vrstevníky (Wilbarger, Gunnar, Schneider, & Pollak, 2010).  

Neurologické studie u dětí umístěných v ústavní péči zjistily negativní strukturální 

a funkční změny v jejich mozkových oblastech zahrnujících mozeček (Bauer, Hanson, 

Pierson, Davidson, & Pollak, 2009; Mehta et al., 2009). Právě u dětí se strukturální a funkční 

změnou v oblastech mozečku se zvyšuje možné riziko výskytu DCD (developmental 

coordination disorder) (Mehta et al., 2009). Další následky těchto změn by se mohly 

projevovat i v jiných oblastech psychomotorického vývoje dítěte, nejen v dimenzích 

rovnováha a bilaterální koordinace, které udává zahraniční literatura (Pollak et al., 2010; 

Roeber et al., 2014). Uvedená studie ovšem zaznamenala pouze jediný věcně a statisticky 

významný rozdíl mezi dětmi z DD a dětmi z VS. Jednalo se o dimenzi jemná motorika – 

přesnost, kde dívky z VS dosáhly významně lepšího výsledku než chlapci z DD (

 = 0,44; 

p < 0,01). Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry je tento výsledek ovlivněn ústavní péčí 

a do jaké míry se jedná o diferenciaci psychomotorického vývoje vzhledem k pohlaví. Řada 

studií totiž poukazuje na fakt, že právě v oblasti jemné motoriky se pravděpodobně nejvíc 

projevuje akcelerace vývoje dívek oproti chlapcům (Dorfberger, Adi-Japha, & Karni, 2009; 

Flatters, Hill, Williams, Barber, & Mon-Williams, 2014). Výsledky naší studie tato zjištění 

o diferenciaci vývoje dívek a chlapců podporují. Chlapci jak z DD, tak VS byli ve výkonech 

jemné motoriky oproti dívkám horší, přičemž mezi dívkami z DD a VS žádný významný 

rozdíl zjištěn nebyl.  

Ve věkových kategoriích 13, 14 a 15 let bylo mezi dívkami a chlapci zaznamenáno 

celkem deset věcně a statisticky významných rozdílů. Pouze v jediném případě, a sice 

v dimenzi horní končetiny – koordinace u věkové kategorie 15 let, vykázali chlapci z VS 

významně lepší výkon než dívky z VS (

 = 0,49; p < 0,01). Tento případ potvrzuje, že 

chlapci dosahují lepších výsledků v oblasti házení a chytání míčů (Junaid & Fellowes, 2006; 

Lorson & Goodway, 2008). Zůstává však otázkou, proč se tato skutečnost potvrdila pouze 

u věkové kategorie 15 let. Ve zbývajících devíti případech byla skupina dívek významně lepší 
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než skupina chlapců. V dimenzi bilaterální koordinace ve všech věkových kategoriích byly 

dívky signifikantně lepší než chlapci. Zároveň v dimenzi jemná motorika – přesnost 

dosahovaly dívky ve věku 13 a 14 let významně lepších výkonů než chlapci, což podporuje 

výše zmíněnou teorii mezipohlavní diferenciace. Nejhůře ve všech uvedených případech 

obstáli vždy chlapci z VS. Skupina chlapců z DD zaznamenala v těchto dimenzích druhý 

nejhorší výsledek, který ovšem nebyl statisticky ani věcně významný.  

V dimenzi bilaterální koordinace prokázaly dívky z VS lepší výkon (

 = 0,25; 

p < 0,05) než chlapci z VS. Tento výsledek nekoresponduje s obecnými předpoklady, neboť 

chlapci dosahují v oblastech hrubé motoriky díky svým silovým schopnostem lepších 

výsledků než dívky (Gidley Larson et al., 2007). Nicméně je pravda, že zahraniční literatura 

není v tomto směru zcela jednotná. Některé studie tvrdí, že diferenciace v oblasti koordinace 

není jednostranná (Malina, Bouchard, & Bar-Or, 2004). Rozhodně zajímavým zjištěním bylo, 

že dívky z DD dosáhly v oblasti bilaterální koordinace dokonce lepších výsledků než obě 

skupiny chlapců. V tomto případě se dle našeho názoru nemůže jednat o následek ústavní 

péče, protože horší skupinou byli i chlapci z VS. 

V dimenzi jemná motorika – integrace zaznamenaly dívky z VS (

 = 0,30; p < 0,01) 

i dívky z DD (

 = 0,39; p < 0,01) významně lepší výkony než chlapci z VS. Jemná motorika 

bezpochyby obecně patří k rozvinutějším schopnostem u dívek (Dorfberger et al., 2009). 

Výzkumy ukázaly, že se u nich projevuje větší cit a schopnost soustředění na provedení 

úkolů. Chlapci nedokážou svou pozornost soustředit delší dobu na jeden konkrétní úkol, což 

vede k častým chybám (Flatters et al., 2014). Toto tvrzení podporuje i výsledek skupiny 

chlapců z DD, kteří zaznamenali druhý nejhorší výsledek (ovšem bez prokázané věcné ani 

statistické významnosti) v dimenzi jemná motorika – integrace.  

Oblasti mezipohlavní diferenciace psychomotorického vývoje se týkala hypotéza č. 2, 

podle níž měly dívky z majoritní společnosti i z dětských domovů vykazovat v dimenzích 

jemná motorika – přesnost a bilaterální koordinace signifikantně lepší výsledky než chlapci 

v obou skupinách. Tato hypotéza se potvrdila. Vývojový trend mezi skupinami dívek 

a chlapců skutečně vede k diferenciaci v psychomotorickém vývoji. Tento jev byl potvrzen 

jak u nás, tak v zahraničí (Herm, 2006; Moser & Reikerås, 2014; Nordberg et al., 1991; 

Thomas & French, 1985). Právě tento vývojový trend by mohl být hlavním faktorem, který 

způsobil významné rozdíly ve výsledcích našeho testování. Ovšem navzdory obecným 

předpokladům se projevil nejen v oblastech jemné motoriky, což zmiňují předchozí studie 

(Barnett, Morgan, Van Beurden, Ball, & Lubans, 2011; Lorson & Goodway, 2008), ale 
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i u bilaterální koordinace. Obě skupiny dívek tak dosahovaly lepších výsledků než chlapci 

u všech sledovaných dimenzí. Akcelerace jejich vývoje je oproti chlapcům výrazná (Thomas 

& French, 1985). 

6.3 Komparace antropometrických ukazatelů mezi dětmi z dětských 

domovů a jejich vrstevníky z většinové společnosti 

Dílčí cíl studie představovala komparace antropometrických ukazatelů (tělesná 

hmotnost, výška, body mass index a procento tělesného tuku) u dětí z DD a jejich vrstevníků 

z VS. Porovnání naměřených hodnot bylo provedeno u stejné skupiny dětí jako v případě 

hodnocení úrovně psychomotorického vývoje. Sledovanými skupinami byly děti ve věkových 

kategoriích 13, 14 a 15 let, přičemž každá z nich byla hodnocena samostatně, aby nedošlo 

ke zkreslení výsledků (Thomas, Nelson, & Silverman, 2011).  

Výsledky byly srovnávány jak mezi skupinami, tak s normami z 6. Celostátního 

antropologického výzkumu dětí a mládeže v České republice (Vignerová et al., 2006) 

a s normami Bunce (2007). 

U dětí žijících v dětských domovech se často vyskytují případy podvýživy. Využitím 

antropometrického měření můžeme odhalit různé stupně dětské nutriční deprivace, která má 

za následek nedostatečný vývoj jedince oproti běžným normám (Johnson, 2002; Miller, 

2000). Díky insuficientnímu výživovému základu trpí děti v DD poruchami vývoje, jejichž 

následky se projevují v oblastech psychosociálních, neuromotorických i morfologických 

(Fuglestad et al., 2013). Pokud dítě stráví v ústavní péči delší období než šest měsíců, dochází 

k postupné degeneraci vývojových složek. Až 56 % dětí, jež odcházejí z ústavní péče, trpí 

vývojovými poruchami. V případě morfologických ukazatelů, jako jsou výška, hmotnost nebo 

BMI, bylo zjištěno, že 42 % jedinců se nachází pod 5. percentilem vývojových norem. 

Důvodem může být kromě nedostatečné výživy též sociální či emociální stres, který na děti 

působí (Fuglestad et al., 2013; Miller et al., 1995). 

Navzdory těmto zjištěním byly při komparaci antropometrických údajů mezi námi 

sledovanou skupinou dětí z DD a dětí z VS stejného pohlaví objeveny pouze čtyři případy 

signifikantně rozdílných výsledků. Ve věkové kategorii 13 let byly dívky z VS významně 

těžší oproti dívkám z DD (d = 1,49; p < 0,05) a zároveň chlapci z VS byli významně vyšší než 

jejich vrstevníci z DD (d = 1,60; p < 0,01). Ve věkové kategorii 14 let byli chlapci z DD 
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signifikantně těžší než chlapci z VS (d = 0,96; p < 0,05) a ve věkové kategorii 15 let byli 

chlapci z DD významně vyšší než chlapci z VS (d = 1,10; p < 0,05).  

Poslední dvě uvedená zjištění jsou v přímém rozporu s výsledky Johnson (2002) 

a Miller (2005). V jejich případě měly děti z DD vždy nižší hmotnost i vzrůst oproti jejich 

vrstevníkům z běžné populace. Na tento výsledek může mít vliv právě specifičnost ústavní 

péče v České republice a její vývoj v posledních letech, který klade velký důraz 

na dodržování pravidel v rámci výchovy a péče o svěřené jedince.  

Dále bylo v rámci komparace výsledků mezi skupinami dívek a chlapců ve věku 13, 

14 a 15 let zjištěno, že právě dívky z VS a DD měly významně vyšší procento tuku 

oproti chlapcům z obou skupin. Byly tak potvrzeny závěry studií, jež uvádějí, že dívky mají 

z hlediska pohlavního morfologického vývoje jedince obecně vyšší procento tělesného tuku 

než chlapci (Bunc, 2007; Hainer, 2011). Tento výsledek prokazuje vývojový trend 

ve společnosti. Komparace hodnot % BF podle pohlaví u dětí z DD s normami podle Bunce 

(2007) neobjevila žádný věcně ani statisticky významný rozdíl. Tento výsledek nepotvrdil 

hypotézu č. 3, v níž jsme předpokládali signifikantně vyšší % BF u dětí žijících v DD 

v komparaci s normami z majoritní společnosti. Ve srovnání s výsledky zahraničních 

výzkumů se tak nepotvrdil předpoklad chudého nutričního základu a nedostatečného 

psychomotorického vývoje u dětí v DD, přičemž právě souvislost těchto dvou faktorů byla 

v předchozích studiích často zmiňována (Fuglestad et al., 2013; Johnson, 2002; Miller, 2000).  

Následná analýza výsledků se zaměřila na komparaci antropometrických údajů u dětí 

z DD s normami pro Českou republiku z 6. Celostátního antropologického výzkumu dětí 

a mládeže v České republice (Vignerová et al., 2006). Analýza ukazatelů výšky, hmotnosti 

a body mass indexu dětí z pražských DD ve všech námi sledovaných věkových kategoriích 

neobjevila žádný případ věcně ani statisticky významně odlišného výsledku oproti vývojovým 

normám České republiky. Vývojový trend v pražských DD tedy odpovídá normám 

ve společnosti. Je možné, že počet probandů v jednotlivých skupinách mohl do značné míry 

výsledek ovlivnit. Faktem však zůstává, že komparace probíhala na základním souboru dané 

populace, a nebylo tedy možné sledovaný vzorek dětí rozšířit. Je tudíž otázkou, do jaké míry 

byl výsledek ovlivněn dalšími determinanty, které v rámci této studie nebyly sledovány. 

Samozřejmě si uvědomujeme, že výsledky antropometrických měření 

a psychomotorické úrovně dětí z dětských domovů v Praze nelze zobecňovat na celou tuto 

populaci v České republice. Šetření se úzce zaměřilo pouze na oblast hlavního města Prahy. 

Další významný determinant, který mohl značně ovlivnit výsledky této studie, představuje 
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míra pohybové aktivity či stravovací režim dětí. Vztah mezi pohybovou aktivitou a vývojem 

dítěte je totiž velmi těsný (Colley, Harvey, Grattan, & Adamo, 2014; Onis, 2006). V případě 

dalšího pokračování výzkumu by bylo potřeba zaměřit se i na tuto oblast a rovněž rozšířit 

sledovaný počet probandů. 
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7 ZÁVĚR 

Tato disertační práce měla tři hlavní úkoly, a to (1) ověřit vhodnost diagnostického 

nástroje Bruininks-Oseretzky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT–2) v českých 

podmínkách, (2) zjistit úroveň psychomotorického vývoje dětí z pražských dětských domovů 

v porovnání s jejich vrstevníky z většinové společnosti a (3) provést komparaci hodnot 

základních antropometrických ukazatelů u dětí z pražských dětských domovů s vývojovými 

normami české populace. 

Studie se zaměřila na region hlavního města Prahy. Šetření se zúčastnily dvě základní 

školy, dvě mateřské školy a všechny tři pražské dětské domovy (tj. základní soubor). Základní 

a mateřské školy byly vybrány kvótním výběrem podle demografické polohy a vzdělávacího 

systému. Na základě analýzy věkového složení dětí žijících v dětských domovech jsme se 

zaměřili na nejpočetnější věkové skupiny, tedy 13, 14 a 15 let, u nichž následně proběhla 

komparace výsledků psychomotorických a antropometrických ukazatelů mezi těmito dětmi 

a jejich vrstevníky z většinové společnosti. 

Bližší analýza výsledků pro diagnostický nástroj BOT–2 podala přesvědčivý důkaz 

o tom, že výstupní údaje splňují strukturální hypotézy originální předlohy. Tento diagnostický 

nástroj může být tudíž využit i v českých podmínkách. Při ověřování strukturálních hypotéz 

byly testovány všechny tři věkové kategorie (4–7 let, 8–11 let a 12–21 let) podle originálního 

čtyřfaktorového modelu BOT–2. Konfirmativní faktorová analýza u všech věkových kategorií 

v české populaci vykazovala vhodný fit model (TLI > 0,95, SRMR < 0,08, CFI > 0,95 nebo 

RMSEA < 0,08), a to i v případě stanovené hladiny významnosti modelu u chí-kvadrátu 

p > 0,05. Po evaluaci CFA bylo možné diagnostický nástroj BOT–2 využít k testování 

v dětských domovech. Diagnostický nástroj BOT–2 byl využíván k analýze dětí umístěných 

v ústavní péči v zahraničí. Právě tyto studie upozorňovaly na nedostatky v ústavní péči 

a v dětských domovech. Podobné stanovisko zaujímá další zahraniční a česká literatura 

v posledních 20 letech. 

Výsledky našeho výzkumu nepotvrdily vývojovou diferenciaci psychomotorického 

vývoje mezi dětmi z DD a dětmi z VS tak jako v případě zahraničních studií. Výzkum 

prokázal významně horší výkon u dětí z dětských domovů pouze v dimenzi jemná motorika – 

přesnost u věkových kategorií 13 let (

 = 0,44; p < 0,01) a 14 let (


 = 0,54; p < 0,01). 

Hlavní faktor, který ovlivnil výsledky našeho výzkumu, představuje z našeho pohledu 

především specifičnost ústavní péče, jež je v každém státě jiná, a vývojový trend v ústavní 
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péči. V posledních letech byl zaznamenán výrazný posun ke zlepšení situace v dětských 

domovech, a to ve všech směrech, včetně kvalifikovaného personálu, který pečuje o tyto děti. 

Naopak bylo v rámci našeho výzkumu potvrzeno, že dívky z obou skupin dosáhly 

ve sledovaných dimenzích psychomotorického vývoje významně lepších výsledků než 

chlapci. Tato diferenciace a akcelerace vývoje dívek oproti chlapcům byla uváděna 

v předchozích výzkumech.  

 Na základě analýzy antropometrických ukazatelů dětí z dětských domovů a jejich 

komparace s normami české populace nebyl zjištěn signifikantní rozdíl. I když právě 

zahraniční autoři uvádějí, že chudý nutriční základ, nedostatek pohybové aktivity a obecně 

nevyhovující podmínky pro rozvoj osobnosti mají negativní dopad na vývoj jedince 

v morfologických znacích (výška, hmotnost, % BF). Dále byl při analýze výsledků 

antropometrických údajů zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi skupinami dívek 

a chlapců z dětských domovů i většinové společnosti. Tato skutečnost potvrzuje vývojový 

trend ve společnosti. Chlapci v obou skupinách měli nižší procento tělesného tuku oproti 

dívkám z obou skupin. Zároveň byly dívky významně nižšího vzrůstu než chlapci. Byla tak 

prokázána vývojová mezipohlavní diferenciace u morfologických ukazatelů. 

Výsledky úrovně psychomotorického vývoje a antropometrických ukazatelů u dětí 

z dětských domovů v Praze vykazují významné odlišnosti oproti výsledkům zahraničních 

studií. Je tedy nutné si uvědomit mezinárodní diferenciaci v rámci ústavní péče a dětských 

domovů a vyvarovat se možného zevšeobecňování v dané problematice. Rozsah předkládané 

práce ovšem neumožňuje získané poznatky a výsledky interpretovat plošně na celou Českou 

republiku i vzhledem k malému souboru dětí. Díky těmto základním limitům by bylo vhodné 

pokračovat v uvedeném výzkumu v širším populačním měřítku a zároveň ho rozšířit o další 

sledované oblasti, tj. kromě psychomotorického vývoje a antropometrických ukazatelů 

provést evaluaci pohybové aktivity sledovaných probandů. 
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