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Podpis oponenta DP

Předkládaná práce řeší velmi akutální téma, které je dokonce i v mezinárodním výzkumu stále poměrně 
raritně řešeno. Skrytá obezita identifikovaná seriózním výzkumem na začátku 80. let 20. století u 
dospělé populace je spojena s mnoha metabolickými i funkčními abnormalitami. O to důležitější 
považuji realizovat práce zaměřené na dětské populace s důrazem na děti v období předškolního věku. 
Autor v teoretických východiscích poměrně pečlivě zpracovává specifika somatického i motorického 
vývoje dětí předškoního věku. Z pohledu somatiky dětí véto věkové kategorie bych doporučoval více se 
zaměřit na "tvrdá" data kožních řas nebo tělesného složení. Přeci jen hovoříme o termínech jako 
obezita, skrytá obezita, které jsou jasně definované množstvím adipózní hmoty. Tak jak autor srovnává 
posuny v tělesné výšce, nebo hmotnosti bylo by dobré to samé udělat i pro adipózní parametry. 
Samozřejmě by se jednalo o srovnání spíše v mezinárodním měřitku z pohledu vývoje v ose času. Část 
práce věnována motorickému vývoji je poměrně precizně zpracována. Jen bych rád upozornil, že práce 
Pařízková 2010 nepředkládá aktuální výsledky srovnání běhu dívky vs chlapci na 20 m. V této publiaci 
se autorka odvolává na výsledky starších studií. Navíc test běhu 20m letmo se ukázal i v zahraničí jako 
nesenzitivní test. Jako pozitivní bych tak= ohodnotil velmi detailní vymezení výzkumného problému. 
Metodologie: adekvátní, přiměřeně formulovaný cíl. Hypotézy autor formuluje asociací, nemá přímou 
podporu. To je velmi odvážné. I když se v hypotézách objevuje argumentace, proč by skrytě obézní 
děti měly mít horší určité aspekty motorické výkonnosti, chybí zde podpora, zda můžeme zejména v 
oblasti rozdílů v aktivní tělesné hmotě takto hypotézy formulovat i s ohledem na další doprovodné 
proměnné, jako jsou podobnost nebo rozdílnost tělesné proporcionality dětí v tomto období. Za velmi 
cenné hodnotím to, že autor práce provedl s ohledem na nečekaný problém identifikace dostatečného 
množství skrytě obézních dětí dvě nezávislé analýzy s cílem zjistit roli posunutého BMI (skrytě obézní 
versus normostenické děti). Nicméně na druhé straně vidím jako jeden limit to, že nemáme 
socioekonomicou informaci o rodičích. Výzkumy ukazují, že uvědomělost v návaznosti na 
socioekonomickou skladbu rodin i celého prostředí často spojenou s dosaženým vzděláním hrají 
významnou roli v např skladbě volnočasových aktivit dětí. A prácě informace o volnočasové skladbě zde 
chybí. Autor sám nebyl původcem testových nástrojů, nicméně již v části Výzkumný soubor by tato 
informace měla být uvedena. Výsledky: výsledky jsou v celku logicky řazené, jen bych v některých 
částech určitě volil detailnější popis, než jen že rozdíl mezi dívkami a chlapci byl statisticky význaný již s 
ohledem na to, že v části Analýza dat autor používá také termín praktické významnosti viz např text  
str 52. Pokud autor hodnotí rozdíly např ve výkonnosti mezi třemi skupina a je nutné použít ANOVU s 
post hoc testy, pak je vhodné druh post hoc testu uvést. Jako zdařilou shledávám Diskusi i závěr práce. 
I přes výčet určitých drobných nedstatků, a to jak z pohledu obsahu tak stylistiky, splňuje předkládaná 
práce plně v souladu s požadavky na magisterskou práci studentka FTVS UK. Otázky: Proč si myslíte že 
test běhu na 20 m letmo není u dětí předškolního věku sensitivním testem


