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Mgr. Jakub Holický předkládá empirické sdělení věnované vysoce aktuální 

problematice identifikace stavu motorických schopností a antropometrických charakteristik  

minority dětí z dětských domovů školního věku a současně  ověření využitelnosti 2.edice 

Bruininks-Ozeretského testu v českých podmínkách. V době diskuze kvality ústavní péče a 

rovného práva dětí a žáků sociálně znevýhodněných na optimální rozvoj s naplněním 

vlastního potenciálu lze ocenit snahu autora zjistit úroveň psychomotorického vývoje dětí 

z dětských domovů, respektive ověřit jejich možný deficit v oblasti tohoto vývoje v porovnání 

s většinovou populací.  

Práce Mgr. Holického má teoretický a současně i empirický charakter. Podíl teoretické 

části práce, v níž jsou soustředěna epistemologická východiska, a empirické části je přitom 

vyvážený. Teoretická část práce soustřeďuje dostupné informace o zákonitostech motorického 

vývoje jedince ve školním věku, o možnostech diagnostiky jeho motorických schopností, 

v duchu současné terminologie popisuje a kategorizuje motorické schopnosti, věnuje se 

specifickým poruchám spojeným s deficitem funkčních schopností, modelům tělesného 

složení a způsobům měření antropometrických charakteristik, přičemž odborná argumentace i 

operacionalizace základních definic v rámci dostupných definičních okruhů je přínosná a 

odpovídající vědecké práci. Autor zde vhodným způsobem interpretuje aktuální poznatky i 

kontroverze ve vlastním studovaném oboru s lehkým přesahem do speciální pedagogiky( 

v kapitolách věnovaných ústavní péči v České republice, str.59-61).  

Poměrně rozsáhlé výzkumné šetření je opřeno o hlavní cíl – zjistit úroveň 

psychomotorického vývoje a antropometrických ukazatelů dětí z pražských dětských domovů 

a komparovat je s hodnotami u dětí z většinové populace. Zjistit také signifikantní rozdíly 

sledovaných parametrů v závislosti na pohlaví dětí. Z vytčeného cíle si autor vyvodil 5 

výzkumných úkolů a naplánoval empirický postup pro verifikaci tří dobře formulovaných 

hypotéz. Popis výzkumného souboru, jakož i metod sběru dat a jejich statistického zpracování 

je proveden precizně, etická pravidla výzkumu jsou dostatečně ošetřena. Výsledky měření 

vývojových rozdílů v jednotlivých oblastech u jednotlivých věkových skupin výzkumného 

souboru jsou přehledně prezentovány v kontingenčních tabulkách i grafech, průběžně 

komentovány a komparovány také i s výsledky 6. celostátního antropologického výzkumu 

dětí a mládeže v České republice z  r. 2001.  

Autor dospěl k pozoruhodným výsledkům v měření antropometrických ukazatelů, 

které dokládají, že neexistují signifikantní rozdíly v parametrech výšky, hmotnosti a body 

mass indexu u dětí z dětských domovů a dětí z většinové populace stejného věku. Nepotvrdil 

se tím výskyt výživové insuficience či nutriční deprivace u dětí z dětských domovů v Praze 

nebo jejich nedostatečný morfologický vývoj, což je významné zjištění pro oblast speciální 



pedagogiky- etopedie i pro praxi ústavní péče v ČR. Autor rovněž prokázal, že v oblasti 

psychomotorického vývoje děti z dětských domovů v Praze významně nezaostávají 

v porovnání s dětmi většinové populace. Autor dodává, že nelze výsledky z měření 

prováděných v prostředí pražských dětských domovů pravděpodobně zobecňovat na celou 

ČR. Vzhledem k existujícím Standardům kvality péče o děti ve školských  zařízeních pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče( NUV) , které  jsou funkčním 

metodickým nástrojem také pro dětské domovy v celé ČR, bychom však v rámci ČR mohli 

předpokládat u dětí z dětských domovů srovnatelné výsledky (péče o vlastní zdraví, zdravý 

životní styl jsou povinnou náležitostí individuálního výchovného plánu dítěte, sledování 

optima fyzického vývoje je obsaženo ve standardech 2 B čl.2.12 jako závazné opatření pro 

výkon péče) . 

Dalším dosaženým výsledkem práce Mgr. Holického s dopadem pro speciálně 

pedagogickou diagnostiku je zjištění, že 2. edice Bruininks-Ozeretského testu ( BOT-2) je 

vhodným nástrojem také pro českou populaci. Autor svým postupem vytvořil návod pro 

ověření testové baterie u dětí s různým typem speciálních vzdělávacích potřeb, což může být 

významné pro práci diagnostiků ve speciálně pedagogických centrech a v dalších školských 

poradenských zařízeních. V závěru práce autor projevuje skutečné porozumění implikacím 

své práce pro další výzkum.  

Následující otázky doporučuji diskutovat při obhajobě práce:  

Kterých zemí se týkají nálezy nedostatečné nutriční kvality výživy v dětských domovech?  

Kterých zemí se konkrétně týkají nálezy zahraničních výzkumů k signifikantním rozdílům 

v psychomotorickém vývoji dětí v ústavní péči?  

Jaké zkušenosti s ochotou dětí v dětských domovech k testování jste získal? Jak jste motivoval 

účastníky výzkumného souboru? 

Závěr: Předložená disertační práce splňuješ stránce formální i obsahové požadavky 

standardně kladené na disertační práce podle řádu doktorského studia na Univerzitě Karlově. 

Autor ve své disertační práci prokázal schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce v oboru 

kinantropologie. Práce svým obsahem navíc přispívá i k rozvoji speciálně pedagogické teorie 

a praxe. 
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