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Abstrakt 

Název: Hodnocení motorické docility adolescentů se specifickými poruchami učení 

a chování.  

 

Zpracoval: Bc. Ladislav Kaňka 

 

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

 

Cíl práce: Cílem práce je na základě Iowa-Brace testu zhodnotit motorickou docilitu 

žáků se specifickými poruchami učení a chování a porovnat výsledky s daty s žáků 

bez  těchto poruch. 

Metodika práce: Testování motorické zdatnosti za pomocí Iowa-Brace testu žáků 

se  specifickými poruchami učení a chování ve věku 13-14 let (starší školní věk) 

s následným porovnáním s žáky, kteří tyto specifické poruchy učení a chování nemají. 

Data byla zpracována za pomoci programu IBM SPSS Statistics 24 a poté vyhodnocena.  

Výsledky práce: Specifické poruchy učení a chování mají významný negativní vliv 

na  motorickou docilitu jedince, což bylo prokázáno nižším výkonem studentů s těmito 

poruchami v testu zkoumajícím motorickou docilitu probandů (Iowa-Brace testu). 

Rozdíly v celkovém výkonu v Iowa-Brace testu závisí více na přítomnosti specifických 

poruch učení a chování než na  pohlaví jedince. Největší rozdíl mezi žáky 

s a  bez  specifických poruch učení a  chování byl zaznamenán ve cviku „Turek“ (cvik 

hodnotící úroveň koordinačních schopností a  kloubní pohyblivost), kdy žáci 

bez  specifických poruch učení a chování dosáhli o  polovinu lepších výsledků oproti 

žákům se  specifickými poruchami učení a chování. Statisticky významný rozdíl byl 

také ve  cviku „Klekačka“ (hodnotící koordinační schopnosti a explozivní sílu dolních 

končetin). I v tomto cviku žáci bez specifických poruch učení a chování dosáhli 

signifikantně lepších výsledků (téměř dvakrát vyššího zisku bodů v testu). Obdobné 

hodnoty byly získány i u cviku „Kozáček“ (hodnotící stav koordinačních schopností). 

Je  tedy dále možno konstatovat, že největší rozdíly mezi skupinou žáků 

bez  specifických poruch učení a chování a žáků s těmito poruchami byly prokázány 

v  koordinačních cvicích Iowa-Brace testu. 

 



 

Klíčová slova: Specifické poruchy učení a chování, dyslexie, dysgrafie, dyspraxie, 

motorická docilita, hyperaktivita, starší školní věk, motorické schopnosti, Iowa-Brace 

test, pohybové schopnosti.  

  



 

Abstract 

Title: Evaluation of the motoric docility level of adolescents with specific learning 

and behavior disorders. 

Author: Bc. Ladislav Kaňka 

Advisor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Aim of the thesis: The aim of this study is to evaluate the motoric docility level of 

pupils with specific learning a behavior disorders through the Iowa-Brace test and to 

compare the results with data from pupils without these disorders. 

Method: Testing motoric abilities of 13-14 year old (adolescents) with specific learning 

a behavior disorders through the Iowa-Brace test and later comparing to pupils who do 

not have any specific learning and behavior disorders. The data was processed with the 

program IBM SPSS Statistics 24 and then evaluated. 

Results: Specific learning and behavior disorders have a significant negative impact on 

the motoric docility level of an individual, which has been proved by poorer 

performance of these pupils in a test studying the motoric docility level of probands 

(Iowa-Brace test). The difference in the overall performance in the Iowa-Brace test 

depends more on the specific learning and behavior disorders than on the sex of the 

individual. The biggest difference between pupils with and without specific learning 

and behavior disorders was noticed during the exercise “Turek” (this exercise assesses 

coordination skills and joint mobility), when pupils without specific learning and 

behavior disorders achieved 50% better results comparing to pupils with specific 

learning and behavior disorders. A statistically significant difference was also detected 

in the exercise “Klekačka” (which assesses coordination skills and explosive strength of 

the lower extremities). Even during this exercise students without specific learning and 

behavior disorders achieved significantly better results (they gained almost twice as 

many points in the test). Similar results were obtained in the exercise “Kozáček” (which 

assesses coordination skills). It is possible to state, that the most significant difference 

between students with and without specific learning and behavior disorders was proved 

during exercises assessing coordination skills in the Iowa-Brace test. 



 

Keywords: Specific learning and behavior disorders, dyslexia, dysgraphia, dyspraxia, 

motoric docility level, hyperactivity, adolescence, motoric skills, Iowa-Brace test, 

movement skills. 

  



 

Obsah: 

SEZNAM ZKRATEK .................................................................................................... 11 

SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ............................................................. 12 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 13 

1.Úvod ............................................................................................................................. 14 

2. Specifické poruchy učení ............................................................................................ 16 

2.1. Dyslexie................................................................................................................ 17 

2.2. Dysortografie ........................................................................................................ 19 

2.3. Dyskalkulie .......................................................................................................... 20 

2.4. Vývojová dyspraxie ............................................................................................. 21 

2.5. Shrnutí .................................................................................................................. 23 

3. Poruchy chování ......................................................................................................... 24 

3.1. ADHD .................................................................................................................. 24 

3.2. ADD ..................................................................................................................... 30 

3.3. Shrnutí .................................................................................................................. 31 

4. Charakteristika vybraných věkových období ............................................................. 32 

4.1. Starší školní věk ................................................................................................... 32 

4.2.1. Charakteristika období ................................................................................... 32 

4.2.2. Vnitřní faktory ovlivňující motorický vývoj ................................................. 32 

4.2.3. Vnější faktory ................................................................................................ 32 

4.2.4. Následky nedostatečné pohybové aktivity .................................................... 33 

4.2. Shrnutí .................................................................................................................. 34 

5. Pohybové schopnosti .................................................................................................. 34 

5.1. Kondiční motorické schopnosti............................................................................ 34 

5.1.1. Silové schopnosti ........................................................................................... 34 

5.1.2. Rychlostní schopnosti .................................................................................... 36 

5.1.3 Vytrvalostní schopnosti .................................................................................. 36 

5.2. Koordinační schopnosti ........................................................................................ 37 

5.2.1. Všeobecná koordinace ................................................................................... 37 

5.2.2. Speciální koordinace ..................................................................................... 37 

5. 3. Shrnutí ................................................................................................................. 39 

6. Docilita (učenlivost) ................................................................................................... 40 

6. 1. Iowa-Brace test .................................................................................................... 41 



 

7. Souvislost motorických schopností se specifickými poruchami učení ....................... 43 

7.1. Shrnutí .................................................................................................................. 43 

8. Realiabilita a Validita ................................................................................................. 44 

8.1. Reliabilita a validita ............................................................................................. 44 

9. Shrnutí teoretické části ................................................................................................ 45 

10. Praktická část ............................................................................................................ 48 

10.1. Cíl ....................................................................................................................... 48 

10.2. Úkoly práce ........................................................................................................ 48 

10.3. Charakteristika souboru ..................................................................................... 48 

10.4. Statistické zpracování ......................................................................................... 50 

10.5. Organizace výzkumu a metody ...................................................................... 50 

11.Výsledky .................................................................................................................... 52 

12. Diskuze ..................................................................................................................... 61 

13. Limitující faktory výzkumu ...................................................................................... 65 

14. Závěr ......................................................................................................................... 66 

SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ .............................................................. 67 

PŘÍLOHY ....................................................................................................................... 68 

 

  



 

SEZNAM ZKRATEK 

 

ADD – porucha pozornosti bez příznaků hyperaktivity 

ADHD – porucha pozornosti s příznaky hyperaktivity 

DCD – vývojová dyspraxie 

LMD – lehká mozková dysfunkce 

MR- mentální retardace 

RM- osobní maximum 

SPU – specifické poruchy učení 

 

  



 

SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ  

Tabulka 1 Rozdělení probandů dle škol ......................................................................... 50 

Tabulka 2 Zpracované celkové výsledky z Iowa-Brace testu zkoumaných škol ........... 53 

Tabulka 3 Průměrné hodnoty jednotlivých cviků (dívky) .............................................. 59 

Tabulka 4 Průměrné hodnoty jednotlivých cviků (chlapci) ............................................ 60 

 

Obrázek 1 „Pavouk“ ....................................................................................................... 77 

Obrázek 2 „Letadlo“ ....................................................................................................... 77 

Obrázek 3 „Čáp“ ............................................................................................................. 78 

Obrázek 4 „Turek“ .......................................................................................................... 78 

Obrázek 5 „Klekačka“ .................................................................................................... 79 

Obrázek 6 „Kozáček“ ..................................................................................................... 80 

Obrázek 7 „Medvídky“ ................................................................................................... 80 

Obrázek 8 „Okno“ .......................................................................................................... 81 

 

 

Graf č. 1 Porovnání výkonnosti všech základních škol bez ohledu na pohlaví. ............. 54 

Graf č. 2 Porovnání výkonnosti dívek a chlapců ze Základní školy U Boroviček ......... 55 

Graf č. 3 Porovnání výkonnosti dívek a chlapců z Gymnázia Kladno. .......................... 56 

Graf č. 4 Porovnání výkonnosti dívek a chlapců ze Základní školy Vodárenská .......... 58 

 

  

file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637730
file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637731
file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637732
file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637733
file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637734
file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637735
file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637736
file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637737


 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1 Vyjádření etické komise .................................................................................. 72 

Příloha 2 Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu ..................................................... 75 

Příloha 3 Podrobný popis cviků Iowa-Brace testu dle Štěpničky (1976) ....................... 77 

Příloha 4 Jednotlivé výsledky Iowa-Brace testu Základní škola U Boroviček ............... 82 

Příloha 5 Jednotlivé výsledky Iowa-Brace testu Gymnázium Kladno ........................... 82 

Příloha 6 Jednotlivé výsledky Iowa-Brace testu Základní škola Vodárenská ................ 83 

 

file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637770
file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637773
file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637774
file:///C:/Users/Ladislav/Desktop/diplomová%20práce/Aktuální%20diplomová%20práce%2020.4.2020.docx%23_Toc38637775


 

14 
 

1. Úvod 

 

K základním projevům života patří pohyb. Životní styl každého jedince je jeho 

množstvím a kvalitou velmi ovlivněn. Na základě zkušenosti mé i mých kolegů 

můžeme sledovat výrazné snižování množství času, které děti pohybové aktivitě věnují, 

důsledkem je postupné zhoršováním fyzické zdatnosti dětské populace, a to zvláště 

u dětí, které se už od útlého věku musí vypořádat s deficity dílčích funkcí souvisejících 

se specifickými poruchami učení či poruchami chování.  Toto může vycházet 

již  ze změn v pohybových návycích v časných dětských obdobích, ve kterých si dítě 

buduje svoji schopnost adaptovat se na tělesnou zátěž. Tyto předpoklady rozvíjí děti 

nejdříve svou pohybovou zkušeností ve spontánním pohybu a hrou, následně vedenou 

pohybovou aktivitou v hodinách tělesné výchovy a pak třeba i v nejrůznějších 

sportovních klubech.  Pokud oběhový a dýchací systém a svaly nejsou v raném vývoji 

dostatečně zatěžovány, ztrácejí část své potenciální kapacity pro fyzický výkon. Žáci 

se  specifickými poruchami učení a chování jsou od roku 2015 zařazeny do hlavního 

vzdělávacího proudu na školách běžného typu, avšak existuje malé množství škol, které 

se cíleně zaměřují primárně na vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 

a  chování. 

Protože jsem v rámci své pedagogické praxe měl možnost pracovat s žáky 

na základních školách běžného typu i základní škole, která je určena žákům 

se specifickými poruchami učení a chování, bylo nasnadě, že jsem si jaké téma 

závěrečné práce vybral právě to, které zkoumá rozdíl mezi jednotlivými motorickými 

schopnostmi a dovednostmi těchto dvou skupin žáků. 

Cílem této závěrečné práce je tedy porovnat rozdíly motorické docility 

za  pomoci Iowa-Brace testu žáků se specifickými poruchami učení a chování 

s žáky,  kteří tyto poruchy nemají.  Testování byli žáci ve věku 13 a 14 let (starší školní 

věk), dívky i chlapci, vybrána byla běžná základní škola, Gymnázium Kladno a škola 

pro žáky se specifickými poruchami učení a chování. Během testování nebylo použito 

žádné sportovní náčiní a nářadí, byl kladen důraz na maximální 

bezpečnost,  a  to  i  přesto, že během provádění Iowa-Brace testu je možnost 

jakéhokoliv zraněni minimální.  
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Teoretická část práce se zabývá vymezením problematiky specifických poruch 

učení a chování na obecné úrovni, charakteristikou jednotlivých pohybových 

schopností, tělesné zdatnosti a vybraných testových systémů.  Je zde rovněž vymezení 

pojmu starší školní věk, to znamená věkové skupiny, do které spadají respondenti 

tohoto výzkumu. Teoretická část je zpracována na základě obsahové analýzy odborné 

literatury.  

Praktická část závěrečné práce je věnována průběhu testování, zpracování 

statistických metod pomocí statistického programu IBM SPSS Statistic 24 a interpretaci 

výsledků. V části věnované diskuzi porovnávám hypotézy s dosaženými 

výsledky,  uvádím možné faktory ovlivňující motorickou docilitu žáků, a to zvláště 

těch, u kterých je diagnostikovaná porucha učení a chování.  
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2. Specifické poruchy učení 

 

Specifické poruchy učení (SPU) lze definovat jako neschopnost se naučit 

správně psát, počítat a číst prostřednictvím běžných výukových metod za průměrné 

inteligence (Jucovičová, Žáčková, Sovová, 2007). SPU jsou ve většině případů vrozené 

a vznikají před nebo po narození. Dědičné vlohy zde hrají zásadní roli. Dále Bartoňová 

(2018) uvádí, že některá ze zmíněných poruch poskytuje 4–5 % populace, přičemž 

častěji se vyskytuje u chlapců. První projevy se běžně projeví až při určitém stupni 

vývoje jedince, nejčastěji při začátku školní docházky.  

U dětí s SPU bývají naměřeny často i průměrné až nadprůměrné intelektové 

schopnosti, z čehož jednoznačně vyplývá, že tato porucha není způsobena sníženými 

intelektovými schopnostmi (Zelinková, 2003). Přestože inteligence (myšlenková 

dovednost zvládání souvislostí a vztahů v prostředí, jež nás obklopuje) je spoluurčujícím 

faktorem pro diagnostiku SPU, je dokázáno, že i nadprůměrně inteligentní děti mohou 

mít problém při některých školních dovednostech, často psaní a čtení.  Díky tomu jsou 

kladeny vysoké nároky na správnou diagnózu těchto poruch. Není totiž 

vyloučeno,  že  žák s nadprůměrnou hodnotou IQ disponuje podprůměrnou hodnotou 

tzv. čtecího indexu (ČQ), což může být odborníky mylně vyloženo jako jedna ze SPU 

(dyslexie). Z tohoto důvodu je mezi odborníky vedena debata, pro stanovení hraniční 

hodnoty IQ, která by stanovila, zdali se jedná o SPU či jen nízkou hodnotu jiného 

indexu (Bartoňová, 2007; Matějček, 2006).  

Přestože SPU může souviset s hodnotou IQ, jsou podmíněny 

i  mimointelektovými příčinami. U dětí jsou porušeny funkce, které jsou důležité 

pro  rozvoj psaní, čtení či  koordinace. Jedná se především o percepční funkci, u které 

jsou porušena smyslová vnímání (sluch, zrak), dále poznávací funkce (kognitivní), 

kdy  je  poškozena schopnost paměti a koncentrace. Dále jsou to motorické funkce, 

při  kterých dochází zejména ke špatným očním pohybům nebo zhoršené jemné 

motoriky. Dalším projevem funkčních poruch je nezvládnutá souhra pohybů (motorická 

koordinace), kdy dítě nedokáže správně propojit poznávací a motorickou funkci, 

a  to  především kvůli narušení centrální nervové soustavy (Jucovičová, 2014). 

Pro určení diagnózy dané SPU je třeba využít služby pedagogicko-

psychologických poraden nebo speciálně pedagogických center. Tyto poradny bývají 

součástí školských poradenských zařízení a poskytují pedagogické nebo psychologické 
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služby. Zabývají se správnou připraveností žáků pro povinnou školní docházku. Cílem 

poraden je poskytování pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

a doporučování vhodných metodických postupů nejen ve škole, ale také doma 

(Zelinková, 2012).  

K nejčastěji se vyskytujícím specifickým poruchám učení řadíme 

dyslexii,  dysortografii, dysgrafii, vývojovou dyspraxii, dyskalkulii a další. Jednotlivé 

projevy specifických poruch se navzájem ovlivňují a kombinují, zřídka se u jedince 

objevuje jen jedna porucha (Zelinková, 2012).  

Diagnostika SPU je často vnímána jako relativně samostatná vědní disciplína. 

Hlavním principem jakékoli diagnostiky dlouhodobé i krátkodobé je úsilí 

o  zjišťování,  posouzení a hodnocení skutečnosti podle vlastností a kritérií, které 

diagnosticky sledujeme (Zelinková, 2003). Hlavním předpokladem k řešení jakéhokoliv 

problému je jeho analýza, která umožní dojít k nějakému závěru, tedy stanovit 

diagnózu. Správná diagnóza se stává základem pro určení vhodných prostředků 

k  nápravě, ale je důležitá i pro prevenci dalšího rozvoje (Vágnerová, Klégrová, 2008). 

Proto by mělo být vnímání diagnostiky vždy jako prvního kroku k nápravě (Jucovičová, 

2014). Mezi hlavní druhy diagnostiky patří  

 Pedagogická diagnostika 

Zabývá se aktuálním výkonem jedince v edukační situaci 

 Sociálně-pedagogická diagnostika 

Zkoumá míru postižení žáka, jeho vliv na běžný život, na omezení, která 

handicap přináší, i na možnosti terapie a minimalizování dopadu. 

 Psychologická diagnostika 

Vnímáme ji jako zjišťování a měření duševních vlastností a stavů, případně 

dalších charakteristik jedinců v rámci normy i patologického obrazu (Mertin, 

Krejčová, 2012). 

 Níže uvádím charakteristiku a diagnostiku těch SPU, se kterými se ve své praxi 

setkávám nejčastěji a které jsou v populaci nejrozšířenější.  

2.1. Dyslexie 

Dyslexii můžeme charakterizovat jako specifickou poruchu čtení. Děti, které trpí 

touto dysfunkcí mají problémy se naučit plynule číst, a to převážně z důvodu špatného 

fonologického zpracování a navázání jednotlivých vět v textu (přesnost, plynulost) 
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(Zelinková, 2003). Dyslexie se také se může projevovat dvěma způsoby čtení. Buď 

se  jedná o pomalé a neplynulé čtení, kdy nedochází k chybovosti textu, ale převážně 

k velkým časovým prodlevám, kdy se žák příliš soustředí na daný text. Druhým 

případem je čtení rychlého typu, při kterém se objevuje větší množství chyb, jako 

např.  záměna, či přesmykování pořadí písmen nebo číslic, které jsou si tvarem 

navzájem podobné (a-o-e nebo b-p-d. kus-suk, 69-96 apod.). Dále dochází k opomíjení 

háčků a čárek nebo vynechání některých písmen a slabik (Jucovičová, 2014). 

Dyslexie je nejčastěji zkoumaná porucha učení, která se vyskytuje u 80 % dětí 

se SPU. To znamená, že u žáka trpící jinou specifickou poruchou učení je velká 

pravděpodobnost prvotního nálezu právě dyslexie. V dnešní době díky novým 

znalostem o neurobiologických a kognitivních vlivech, můžeme zařadit dyslexii 

do tradičního lékařského modelu (Jošt, 2011). 

Diagnostika 

Diagnostiku dyslexie provádějí odborní pracovníci psychologicko-pedagogické 

poradny, a to psycholog, speciální pedagog, případně je dítě posláno na vyšetření 

k dalším odborníkům podle typu obtíží.  V rámci diagnostiky se nejedná však pouze 

o přečtení libovolného textu, ale o proces, který je mnohem náročnější a obsáhlejší 

(Jucovičová, 2014). Pedagogicko-psychologické poradny se vyskytují v každém 

okresním městě, tudíž se na ně mohou obrátit rodiče, kteří mají pochybnosti o správném 

vývoji svého dítěte, případně si neví rady s nějakým výchovným problémem. Návštěvu 

odborníka v pedagogicko-psychologické poradně může rodičům také doporučit učitel 

nebo škola, kterou dítě denně navštěvuje (Zelinková, 2008).  Zelinková (2008) dále 

upozorňuje na důležitost rozlišení mezi obtížemi ve čtení, které jsou způsobeny faktory 

jako je rodinné prostředí, časté nemoci, menší opoždění ve vývoji psychických funkcí 

a dovedností, nevhodná metoda vyučování čtení, nedostatečná školní zralost 

a připravenost s poruchou čtení, tedy dyslexií.  

Po diagnostikování dyslexie je dítě zařazeno mezi jedince se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V ostatních případech se jedná o pseudodyslexii (nepravou 

dyslexii), která je zapříčiněna výše uvedenými faktory (Müller, 2001). Projevy 

pseudodyslexie, jsou sice s dyslexií shodné, ale zásahem do vnějších podmínek 

je lze  zmírnit či dokonce eliminovat. Jeden z obecných diagnostických postupů, které 

lze aplikovat k orientačnímu vyšetření dětí s SPU, jsou známé – například zkoušky 

rychlosti hlasitého čtení písmen, slabik a slov, zkoušky čtení s porozuměním, zkoušky 
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vizuální diferenciace, zkouška sluchové analýzy a syntézy, zkouška jazykového citu atd. 

(Műller, 2001). 

Pro diagnostiku dyslexie je velice významný takzvaně čtenářský kvocient (ČQ), 

který je definován jako počet bezchybně přečtených slov během vyšetřování a výsledný 

čtenářský kvocient odpovídá počtu přečtených slov za minutu. Ten se poté porovnává 

s tabulkovými hodnotami a IQ jedince (Slowík, 2016). Specifická porucha čtení 

vyplývající z dyslexie je nejčastěji se vyskytující specifickou poruchou učení. Může 

se  projevovat buď jako velmi pomalé čtení nebo čtení s vysokou mírou chybovosti 

(Zelinková, 2003). 

V některých případech rodiče stanovení diagnózy dyslexie vnímají 

jako negativní fakt, kterým bylo označeno jejich dítě, rezignují nebo se nepokouší 

s dítětem pracovat na základě informací a rad, které získali od odborníka (Zelinková, 

2003). Nezbytnost dlouhodobé speciální péče rovněž žádná vzdělávací instituce nemůže 

dítěti poskytnout to, co mu mohou dát rodiče, a to každodenní péči, spolupráci při 

nápravných cvičeních a v první řadě pocit bezpečí a důvěry. Dalším příkladem 

negativního dopadu stanovení diagnózy dyslexie je situace, kdy rodiče považují dyslexii 

za jedinou příčinu neúspěchu, kvůli kterému své dítě omlouvají a hledají různé úlevy. 

V  některých případech bývá pro učitele při podezření na dyslexii obtížné doporučit 

rodičům žáka vyšetření. Převážně jde o děti nadané, s vysokou úrovní rozumových 

schopností, dobře rozvinutou pamětí a dobrým rodinným zázemím či o děti, jejichž 

rodiče neustále odmítají zúčastnit se jakéhokoliv odborného vyšetření (Zelinková, 

2008). 

2.2. Dysortografie 

Specifická porucha pravopisu, vyskytuje se ve spojení s dyslexií (Zelinková, 

2008). Tato porucha nepostihuje celou oblast, týká se tzv. specifických 

dysortografických jevů, vynechávek, změn tvarově podobných písmen v písemné 

podobě – objevují se zkomoleniny, vynechávání vyznačení délky samohlásky, chyby 

v  měkčení. Porucha negativně ovlivňuje proces aplikace gramatického učiva. Žák 

potřebuje víc času na správné napsání textu. (Bartoňová, 2010).  Jucovičová a Záčková 

(2008) uvádí dysortografii jako specifickou poruchu pravopisu, která vzniká 

na  podkladě poruchy fonematického sluchu. Porucha narušení sluchové 

percepce,  především sluchového rozlišování, ale i sluchové orientace a paměti 

(Jucovičová, Žáčková, 2008). Žáci s dysortografií mívají i zhoršený jazykový cit. Dále 
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se projevuje specifická chybovost při psaní diktátu, kdy žák není schopen správně 

rozeznat zvukově podobné slabiky (pě, bě, vě) nebo oddělit správně větu čárkou. Dále 

dochází k výraznému vynechávání nebo přidávání písmen (Jucovičová, Žáčková, 2008). 

Děti, které trpí touto dysfunkcí, mají problémy s osobním pracovním tempem, které 

je  velice pomalé, a tudíž nezvládají pracovat stejně rychle jako ostatní děti. Proto je 

velice důležité, aby se k dětem přistupovalo opatrně a nevyvíjel se na ně žádný nátlak. 

Nejvýrazněji se dysortografie projevuje u žáků druhého stupně základní školy. Tyto děti 

mají velký problém nejen v českém jazyce, ale výrazné obtíže mívají také s učením 

jiného cizího jazyka (Jucovičová, Žáčková, Sovová, 2007). 

Diagnostika této poruchy se provádí nejčastěji formou diktátu nebo slohového 

cvičení na volné téma, které se si testující určí sám. Pedagog se zaměřuje na žáka 

a zkoumá, zda je schopen správně psát dané věty bez pravopisných chyb 

nebo  vynechávání písmen (Zelinková, 1994). 

2.3. Dyskalkulie 

Dyskalkulii můžeme označit jako specifickou poruchu matematických 

schopností.  Jde o: „strukturální poruchu matematických schopností, která má svůj 

původ v genově nebo perinatálními noxami podmíněném narušení těch partií mozku, 

které jsou přímým anatomicko-fyziologickým substrátem věku přiměřeného zrání 

matematických funkcí, která ale nemá za následek současně i poruchu všeobecně 

mentálních funkcí“ (Říčan, Krejčířová, 1997, s. 146). Tato dysfunkce se projevuje 

především jako neschopnost naučit se základní matematické operace, kterými jsou 

například sčítání nebo odčítání (Říčan, Krejčířová, 1997). Odhady 

naznačují,  že  dyskalkulií trpí přibližně 3-6% celkové populace. Rozdělení dyskalkulie 

do šesti tříd provedl L. Košč (1972), 

 Grafická třída 

Do této třídy patří žáci, kteří mají problém se správným grafickým 

znázorněním číslic při psaném projevu. 

 Verbální třída 

Tato porucha souvisí se špatným označováním číslic slovně nebo   množství 

předmětu. Jedinec například není schopen rychle a správně reagovat na určitý 

úkol. 
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 Lektická třída 

Lektická třída je charakteristická převážně špatným počítáním nebo špatným 

čtením číslic. Například číslice 9 je čtená jako číslice 6 nebo číslice 24 jako 

číslice 42. 

 Praktognostická třída 

Tento typ dyskalkulie koreluje převážně s nedostatečnou matematickou 

manipulací předmětů nebo nákresů. Jedinec nedokáže odpočítávat kuličky 

na  počítadle, nebo má nedostatečný odhad v množství daných předmětů 

(na  které hromadě se vyskytuje víc předmětů) 

 Operacionální třída  

V této třídě není žák schopen provést základní matematické operace (sčítání, 

odčítání, dělení, násobení). 

 Ideografická třída 

Tato třída souvisí se špatným chápáním matematických vztahů. Jedinec 

nedokáže pochopit, že 18 je zároveň 12+6 nebo 20-2 či 3x6 nebo 36:2. Kvůli 

tomuto špatnému chápání má žák problém počítat příklady zpaměti (Říčan, 

Krejčířová, 1997) 

 

Diagnostika  

Pro určení dyskalkulie se používá baterie kalkulie III, která měří komplexní 

matematickou úroveň (Novák, 1997). Tento test kalkulie III je vhodný od 8 let dítěte. 

Obsahuje 7 různých subtestů, kterými jsou percepční faktory (rytmus a třídění 

tvarů),  verbální faktory (porovnávání číselné řady), lexické faktory (čtení příkladů nebo 

čísel), prostorový a grafický faktor (číselný trojúhelník), operacionální faktory (zadání 

různých číselných operací), paměťový faktor (zaměřuje se na vizuální reprodukci 

podnětů) a faktory matematického úsudku (slovní úlohy). Během tohoto testu 

se  provádí kvalitativní analýza, při které se zjišťuje orientační matematický kvocient 

(Novák, 1997). 

Specifická porucha počítání se projevuje jako neschopnost naučit se základní 

matematické operace. Velmi často je provázena sníženou schopností abstrakce.  

2.4. Vývojová dyspraxie 

Dyspraxii lze definovat jako vývojovou poruchou motoriky, při které je narušena 

motorická schopnost učení. Převážně u vykonávání náročnějších pohybových aktivit 
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se projevuje především špatnou obratností (Kolář et al., 2011). Dále dítě nevykazuje 

takovou míru šikovnosti, jaká se od něj v daném věku očekává. Současně se u jedince 

nachází zhoršená schopnost učení či provádění nových úkolů včetně zhoršené flexibility 

(Sanger et al., 2006). 

Děti, které mají problémy s motorickou koordinací a nešikovností, jsou 

v literatuře popisovány již od začátku 20. století (Zelinková, 2008). Terminologie 

se stále obměňovala, a i dnes se setkáváme s tím, že dosud není úplně jednotná. 

V 60.  letech minulého století býval užíván termín „developmental clumsiness“neboli 

„vývojová neobratnost“, v období 70. a 80. let se pro tuto poruchu používaly názvy 

„developmental apraxia“. V současnosti se častěji používá označení jako 

„developmental dyspraxia“ (DD), což v překladu znamená vývojová dyspraxie (Vaivre-

Douret, 2014). Také se ještě lze setkat s termíny vývojová porucha koordinačních 

schopností, „clumsy child syndrome“, porucha senzorické integrace nebo lehká 

mozková dysfunkce (LMD) (Kolář et al., 2011). 

V České republice se tímto tématem zabýval v 80. a 90. letech prof. MUDr. Ivan 

Lesný, DrSc. v 80. a 90. letech, který právě popsal tzv. vývojovou dyspraxii-dysgnózii 

a označil ji jako příčinu vrozené neobratnosti u dětí. Ve studii hyperaktivních dětí a dětí 

s nízkou váhou popsal hlavní tři příčiny neohrabanosti, kterými jsou: 

 lehká mozková dysfunkce 

 deficit v praktických a gnostických funkcích 

 mírná dyskinetická porucha 

Profesor Lesný upozornil na to, že je zapotřebí rozlišovat příčiny neobratnosti 

a neslučovat všechny poruchy do jedné skupiny. Ve svých pracích však nezmínil další 

důvody, kterými mohou být porucha vizuální percepce nebo dysfunkce zrcadlového 

systému neuronů (Steinman, Mostofsky & Denckla, 2010). Pojem „Developmental 

Coordination Disorder“ ― (DCD) byl poprvé definován ve třetím vydání 

Diagnostického a statistického manuálu psychických funkcí (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders). Tento přesný manuál vytvořila poprvé Americká 

psychiatrická asociace (APA) na konci 20. století roku 1987. V roce 1994 

byl  na  mezinárodním setkání ve Velké Británii oficiálně doporučen pro užívání a platí 

dodnes. Termín vývojová dyspraxie je synonymem k termínu DCD (Blank, Smits-

Engelsman, Polatajko & Wilson, 2012). 



 

23 
 

Diagnostika 

O diagnostiku motoriky a celkového vývoje u dětí se zajímá zejména speciální 

pedagogika, klinická a školní psychologie nebo pedagogicko-psychologické poradenství 

(Zelinková, 2017). K dalším oborům patří také fyzioterapie, pediatrie a dětská 

neurologie. Od počátku nového tisíciletí se zřetelně rozrostly znalosti o příznacích 

a rizicích deficitu motorických funkcí u dětí, které nemají vrozenou nebo získanou 

neurologickou poruchu a jejichž úroveň intelektových schopností je naprosto normální. 

Těmto jedincům bývají přiřazovány vývojové poruchy pohybové koordinace 

(DCD),  které odpovídají diagnóze specifické vývojové poruchy motorických funkcí 

podle Mezinárodní klasifikace nemocí (Psotta, 2014). 

Prvním krokem každé diagnostiky je shromáždění základních anamnestických 

údajů, které lze získat z rozhovor s rodiči nebo zákonnými zástupci, kteří jsou s dítětem 

každý den a veškeré potíže zaregistrují obvykle jako první. Tito nejčastěji poukazují 

na  problémy s koordinačními schopnostmi, zhoršenou manipulaci s míčem (chytání 

i házení) nebo dokonce jízdou na kole. Okolo 50 % jich zaznamenává potíže 

se skákáním, během a řečí. Příznačně o svých dětech hovoří jako o osamělých 

nebo  ostýchavých (Zelinková, 2015). Nesmíme však zapomenout na blízké 

příbuzné, trenéry, učitele a další osoby, kteří jsou s dítětem v neustálém kontaktu. 

Informace od nich získané jsou též klíčové pro zhodnocení závažnosti dopadu 

DCD  na  běžný život, což je jedno z diagnostických kritérií pro DCD (Kirby, Sugden, 

Purcell, 2014). Pro vyloučení neurologického deficitu následuje klinické vyšetření, 

které je doplněné psychologickými testy (Zelinková, 2014). Neurologické vyšetření 

a  vyšetření behaviorálních a kognitivních funkcí má výpovědní hodnotu pro objevení 

možných komorbidit jako je ADHD nebo další specifické poruchy učení.  Velice 

důležité je vyhodnocení podmínek, ve kterých dítě vyrůstá. Podle nich můžeme 

posoudit, zda mělo příležitost získat a trénovat hodnocené dovednosti (Blank, kol., 

2012). 

 Vývojová porucha motoriky se projevuje především špatnou obratností 

a koordinací pohybu při náročnějších pohybových aktivitách.   

2.5. Shrnutí  

Specifické poruchy učení (SPU) chápeme jako neschopnost naučit 

se  prostřednictvím běžných výukových metod číst, psát a počítat při nesníženém 

intelektu. Významnou roli zde hraje dědičnost. Pro určení diagnózy SPU jsou 
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používány speciální diagnostické metody a testy, testování či vyšetření provádějí 

speciální pedagogové či psychologové v pedagogicko-psychologických poradnách 

či  speciálně-pedagogických centrech. K tomuto vyšetření dochází často na popud 

učitele, či vychovatele dítěte. Po stanovení diagnózy jsou navržena konkrétní opatření, 

metody práce a způsoby odstranění či zmírnění projevů konkrétní vývojové poruchy. 

Mezi nejčastější specifické poruchy učení řadíme dyslexii (specifickou poruchu 

čtení), dysgrafii (specifickou poruchu psaní), dyskalkulii (specifickou poruchu 

počítání), dysortografii (poruchu aplikace gramatických pravidel), dyspraxii (vývojovou 

poruchu motoriky). Tyto typy poruch se většinou neobjevují izolovaně, zpravidla 

dochází ke kumulaci více poruch. Každá porucha je dále členěna na jednotlivé podtypy 

v návaznosti na charakter oslabené oblasti. Tuto kapitolu jsem věnoval specifickým 

poruchám učení. Obsahuje charakteristiku a diagnostiku nejčastěji se vyskytujících 

forem dyslexie, dysortografie, dyskalkulie a dyspraxie.  

Pro ovlivnění vývoje jedince je nutná včasná relevantní diagnostika 

a s ní spojené další kroky (práce s dítětem i rodiči), které pomohou jedince vyvést 

ze  začarovaného kruhu SPU. Prvotní impuls ohledně podezření na SPU u dítěte může 

pocházet jak od rodiče, tak od učitele. Tyto dva subjekty by spolu měly být v kontaktu 

a nastalý problém zhodnotit s odborníky, jak bylo uvedeno výše.  

Další kapitola je věnována poruchám chování, které mají stejně jako specifické 

poruchy učení velice podobný vliv na hrubou a jemnou motoriku. 

3. Poruchy chování 

3.1. ADHD 

  Neboli „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ je přeloženo do češtiny jako 

porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).  Je typickým příkladem bio-psycho-

sociální poruchy, za jejímž vznikem nestojí pouze jedna příčina, ale vždy příčin několik. 

Její symptomy jsou výsledkem interakce biologických a psychických vlastností jedince, 

jeho životních zkušeností a vlivu prostředí, ve kterém se jedinec nachází. Existují však 

četné teorie a výzkumy, pokoušející se vysvětlit etiologii ADHD (Munden, 2002). 

Všechny možné příčiny vzniku syndromu ADHD však dosud nejsou známy. 

Lékaři a další odborníci získávají stále nové poznatky o funkci mozku a o faktorech 

ovlivňujících pozornost a učení (Reifová, 2007). Období, kdy může k poškození ADHD 
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dojít, lze podle doby působení škodlivého faktoru rozdělit na prenatální, perinatální 

a postnatální (Hellerová, Uhlíková, 2003). 

Prenatální příčiny 

Genetická dispozice hraje na vzniku syndromu ADHD významnou roli. Podle 

Biedermana je u rodičů s ADHD 50% pravděpodobnost, že jejich děti budou trpět 

obdobnými potížemi (Zelinková, 2003). Také pokrevní příbuzní s ADHD jsou 

významným rizikovým faktorem – studie odhalily, že je větší riziko zdědění ADHD 

od příbuzného druhého stupně po mužské linii (po dědečcích nebo strýcích) 

než  po  ženské linii (Munden, 2002).  

Je známa existence více než třiceti genů dopaminového, noradrenalinového, 

serotoninového a GABA systému, které mohou ovlivňovat vznik ADHD a celé řady 

dalších psychiatrických onemocnění (Zelinková, 2001). Látky jako dopamin a serotonin 

ovlivňují způsob myšlení, cítění i schopnost koncentrace pozornosti. V prvním trimestru 

těhotenství jsou závažným faktorem těžké infekce matky, špatné medikace, expozice 

toxinům a ionizujícímu záření. V následném období těhotenství (2. a 3. trimestr) 

má  na  vznik ADHD vliv nedostatečná výživa plodu, prenatální infekce (např. 

toxoplazmóza, syfilis), toxické působení (např. kouření matky, abúzus alkoholu, drog) 

a  nedostatečné okysličení plodu (Zelinková, 2014). 

Rizikové jsou i toxiny z vnějšího prostředí, především aditiva v potravinách 

a nikotin. „Dvaadvacet procent matek dětí s ADHD uvádí, že kouřilo během těhotenství 

v průměru jednu krabičku cigaret denně, zatímco u dětí bez ADHD to bylo pouze 8 % 

matek. Studie na zvířatech ukázaly, že chronická přítomnost nikotinu zvyšuje uvolňování 

dopaminu v mozku a způsobuje hyperaktivitu.“ (Zelinková, 2001, s. 166). 

Perinatální příčiny 

 Mezi nejrizikovější faktory během porodu patří hypoxie při protrahovaném nebo 

předčasném porodu, kdy je nutná následná resuscitace novorozence. Riziková jsou také 

mechanická traumata při instrumentálním porodu nebo pupečníkové komplikace (např. 

pupečník kolem krku) (Train, 1997). 

 

Postnatální příčiny 

K poporodním příčinám, které se podílí na možném výskytu ADHD, patří 

hypoxie novorozence, novorozenecký ikterus (při inkompabilitě  v Rh či ABO 

systému), iontová dysbalance (hypoglykémie, hypokalcémie) nebo infekce přenesená 
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od matky na novorozence při porodu (Zelinková, 2014). V období raného dětství 

se  na  vzniku ADHD mohou podílet vrozené vady metabolismu. Častou příčinou 

mohou být i vážnější úrazy hlavy v novorozeneckém a kojeneckém věku. 

Názor,  že  chování dítěte může být ovlivněno alergií na stravu, imunologové 

nepotvrzují, mnohým rodičům se však dietní režim osvědčil. Dietetické postupy jsou 

populární, neboť umožňují rodičům nějakým hmatatelným, konkrétním a zjevným 

způsobem pomáhat.  Je však možné, že příznivé změny při dietě nastávají spíše jako 

důsledek náklonnosti rodičů, která je pro dítě důležitější než dieta samotná (Train, 

1997). 

Jednou z oblastí, kde mívají děti s ADHD problémy, je oblast motoriky 

a senzomotorické koordinace. „Poruchy motoriky se u těchto dětí projevují obtížemi 

v jemné nebo i hrubé motorice (pohybech).“ (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 35). Děti 

s ADHD se mohou na první pohled zdát, že jsou v některých chvílích v nepříjemné 

křeči. Díky napětí, které koluje v jejich těle, se jim mnoho věcí dělá s velkými obtížemi. 

Děti s ADHD vypadají neohrabaně, nepřizpůsobivě nebo nešikovně, z čehož vyplývá, 

že mají problém s koordinací. „V oblasti jemné motoriky to bývá zvláště nápadné – děti 

mívají problém v sebeobsluze: při zavazování tkaniček, zapínání knoflíků a celkově 

v oblékání, při jídle (jezení příborem) apod.“ (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 35). Děti 

tyto úkony dělat nechtějí, protože jim působí obtíže, a tak se jim snaží vyhýbat. 50- 

60  % dětí s ADHD trpí náhlými mimovolnými stereotypními bezúčelnými záškuby 

motorických svalů – tiky, obzvláště v oblasti krku a obličeje.   

Snaha o potlačení opakovaných bezděčných záškubů těla končících zvýšeným 

napěním těla je klasifikována jako Tourettův syndrom (Nussbaum, Mcinnes, Willard, 

2004). Často se motorické tiky vyskytují náhle s vyráženými zvuky – tzv. vokální tiky. 

Tyto symptomy znemožňují dítěti udržet pozornost, děti se snaží je zakrýt vrtěním 

a jiným těkavým chováním a působí jim tak značné obtíže nejen během výuky. 

Problémy u dětí s ADHD se objevují nejčastěji v chování. S jejich impulzivitou 

a hyperaktivitou je spojeno rychlé a náhlé střídání nálad a díky tomu se objevují 

problémy spojené s mezilidskými vztahy. „Příčinou problémů bývá často impulzivita 

a  omezená pozornost, což má za následek neschopnost zvládat pravidla společenského 

chování nebo pochopit sociální pravidla.“ (Munden, Arcelus, 2006. s. 24). 

Neustálá kritika a odmítání čeho vede ke vzniku druhotných poruch chování 

(Train, 1997).  21–45 % dětí s ADHD a 44–50 % adolescentů mají diagnostikovány 

závažnější poruchy chování. Obvykle se jedná o lhaní, krádeže, záškoláctví, fyzickou 
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agresivitu a delikventní chování. U obou skupin se také ve větší míře objevuje opoziční 

a vzdorovité chování (Paclt, 2007). 

Děti s ADHD bývají také velmi emočně vypjaté, což souvisí s jejich výkyvy 

nálad a nevyzpytatelným chováním (Jucovičová, 2008). „Většina autorů, kteří 

se zabývají hyperaktivními dětmi, se shoduje, že děti s ADHD trpí často poruchami 

emocí (citů), bývají silně emočně labilní, pozorujeme u nich časté výkyvy nálad, rychlé 

přechody od pláče ke smíchu a naopak. Jejich citové reakce jsou někdy nevypočitatelné. 

Do určitého citového ladění upadají i zdánlivě bez příčiny.“ (Jucovičová, Žáčková, 

2008, s. 43). 

Vzhledem k tomu, že v moha případech nejsou děti s ADHD schopny řídit 

se pravidly a chovat se podle toho, jak se od nich očekává, dostávají se často 

do konfliktu s okolím. „To vede k poruchám sebeovládání, afektivním až agresivním 

reakcím. Může to být ale obranný mechanismus v situacích, kdy dítě subjektivně prožívá 

nadměrnou zátěž:“ (Jucovičová, Žáčková, 2010, s. 44) Dalším typickým znakem dětí 

s ADHD je to, že se nechají snadno vyprovokovat. To může vést k různým problémům 

nejen mezi vrstevníky, ale i k vážným zraněním. Tyto děti nechtějí být v ničem pozadu 

a chtějí se svými spolužáky držet krok, mnohdy to však nedopadne tak, jak 

si  představují. Ve většině případů to mívá negativní odezvu od jejich vrstevníků, což 

jim tak dál může bránit v navazování kamarádských vztahů (Carter, 2014). 

U více než 50 % dětí s ADHD lze pozorovat problémy v oblasti sociálních 

dovedností (Drtlíková, 2006). Na negativní podněty od rodiny, kamarádů a okolí mohou 

reagovat až nepřiměřeně agresivně, což opět vede ke konfliktům. „Snadno se pro něco 

nadchnou, málokdy však jsou ve svých zájmech a aktivitách vytrvalí a důslední.“ 

(Drtílková, 2006, s. 14).  Je pravdou, že dlouho žák nevydrží u žádné činnosti, a to platí 

i u těch, které je baví a jsou pro ně zajímavé. Může jít například o různé zájmové 

či  sportovní kroužky, ale také o rozmanité společenské, kulturní či sportovní akce, 

které pro ně pořádá škola nebo které dítě navštíví spolu se svými rodiči či kamarády.  

U dětí s ADHD se kromě výše uvedených problémů mohou objevit i problémy 

psychické, např. Aspergerův syndrom, obsedantně – kompulzivní porucha, až u 30 % 

dětí s ADHD jsou pozorovány klinicky definované úzkostné poruchy: strach a vyhýbání 

se určitým situacím nebo projevy, která mají podobu úzkostí nebo fobií, somatické 

symptomy jako například bolení břicha, zvracení, bolest hlavy, dušnost, strach 

odloučení od rodičů. U 50–60 % dětí s ADHD se objevují poruchy spánku (Jucovičová, 

2003). Nejčastěji se vyskytuje neklidný spánek s opakovaným buzením, změněná délka 
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spánku, zvýšená denní spavost, noční můry, noční enuréza, mluvení ze spaní, skřípání 

zubů, náměsíčnost. Častým projevem bývá také syndrom neklidných nohou. Tyto 

poruchy jsou spojené s nekvalitním spánkem a v dětském věku se projevují příznaky 

hyperaktivity, nepozornosti, ospalosti, poruchami paměti a učení. Lze předpokládat, 

že  část dětí je mylně diagnostikována jako ADHD a přitom primární je porucha spánku 

(Adamík a kol., 2007). 

Porucha má značný vliv na chování dítěte, které nedokáže ze začátku samo 

ovlivňovat, avšak správným přístupem a pravidelným rozvíjejícím se cvičením 

se  mohou příznaky redukovat, ale nelze je úplně potlačit. Mezi hlavní příznaky patří 

například soustředění na určitý úkol. Toto soustředění bývá zpravidla nejdéle 5-7 minut. 

Děti trpící ADHD, lze velmi snadno rozptýlit okolními vlivy. K příznakům také patří 

jejich špatný sociální život, kdy nedokáží navázat správné spojení a komunikaci 

s okolím (Arcelus, Munden, 1999).  S ADHD souvisí dva typy chování hypoaktivita             

a hyperaktivita. 

Děti, které trpí hypoaktivitou mají velký problémy s motorickou a pohybovou 

složkou. Realizovaná pohybová aktivita je velice pomalá. U prováděných úkolů bývají 

většinou poslední, nedokáží se přizpůsobit vnějšímu okolí.  Z hlediska motoriky 

se  většina nedostatků projevuje při reakčních schopnostech. Nedokáží rychle reagovat 

na druhy podnětů, ať už se jedná o vizuální (zrakové), taktilní (dotykové), audiální 

(zvukové) nebo vizuální (zrakové).   

Školní dětí bývají nápadně pohyblivé, živé a neklidné. Jejich zvýšená aktivita 

je však bohužel samoúčelná, neslouží se zvládnutí většího množství úkolů a práce. 

Obtížně a přechodně se dají usměrnit, nedokážou delší dobu klidně sedět, vrtí 

se  na  židli, vstávají, pobíhají od jedné věci ke druhé, u ničeho nevydrží, při vyučování 

mají někdy nutkání vstát z místa a procházet se po třídě. Bývají hlučné, upovídané, ruší 

ostatní spolužáky, střídají rychle zájmové činnosti, obvykle je nebaví aktivity, při 

kterých je nutné být potichu a v klidu. Pod různými záminkami odbíhají například 

od jídla, domácích úkolů (Drtlíková, 2006). 

Projevy hyperaktivity bývají nápadné zejména v situacích vyžadujících vysoký 

stupeň sebekontroly chování. Hyperaktivita u dítěte obvykle vede k rychlejšímu nástupu 

únavy, než je tomu u zdravého jedince. Jejich únava se totiž projevuje zvýšenou 

aktivitou oproti klasickému útlumu, který se objevuje u normálních dětí. Část odmítají 

spánek během dne a také večer mohou mít problémy s usínáním. U adolescentů 

nebo u dospělých mohou být přítomny pouze pocity neklidu, nervozita, neschopnost 
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setrvat u sedavých aktivit (sledování TV, čtení novin), rozladění, pokud musí zůstat 

v nečinnosti (Drtílková, 2006). Hyperaktivita je dále charakteristická také špatnou 

motorickou koordinací jedince, která se většinou projevuje v rytmizaci a automatizaci 

pohybů (Jucovičová, 2014). 

Diagnostika 

Stejně jako u předchozích dysfunkcí i zde diagnostiku provádí pouze speciální 

odborník. Zejména se jedná o psychologa, který spolupracuje se speciálním pedagogem 

nebo dokonce i s psychiatrem.  Určit správnou diagnózu není snadný proces, protože 

se setkává veliké množství faktorů, které je zapotřebí správně vyhodnotit. Je proto 

nutné, aby všichni odborníci spolupracovali. Práce všech zmíněných odborníků 

by  neměla končit pouze určením diagnózy, ale měla by se zaměřit zejména na pomoc 

dítěti ve spolupráci s rodiči a pedagogy (Jucovičová, Žáčková, 2013). 

Pro určení diagnózy se využívají zejména klinické rozhovory nebo pozorování 

chování jedince. Lze také použít různé dotazníkové metody, které se zaměřují na zjištění 

struktury osobnosti. Pro zjištění koncentrace pozornosti lze využít tzv. Test pozornost 

D2 (standardizovaná inovace tzv. zaškrtávacích testů, které měří tempo a pečlivost 

pracovního výkonu při rozlišování podobných vizuálních podnětů a umožňuje 

posouzení individuálního výkonu pozornosti a koncentrace) (Žáčková, Jucovičová, 

2017). 

Diagnostická kritéria ADHD u dětí a adolescentů podle DSM – IV jsou 

následující (Paclt, 2007): 

 Často neklidně hýbe rukama i nohama, vrtí se na židli. 

 Dělá mu potíže klidně sedět, i když je k tomu vyzván. 

 Má potíže s vyčkáváním, až na něj dojde řada ve hrách nebo skupinových 

 situacích. 

 Často vyhrkne odpověď na otázku ještě dříve, než byla otázka vůbec   

dovyslovena. 

 Dělá mu potíže sledovat instrukce, které mu dávají jiní (a to nikoli 

z důvodu opozičního chování či nedostatku chápavosti atd.) a selhává 

v dokončování úkolů. 

 Mívá potíže s udržováním pozornosti při práci, ale i mezních činnostech. 

 Často přeskakuje od jedné ještě nedokončené činnosti ke druhé. 
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 Dělá mu potíže hrát si potichu. 

 Často povídá až příliš. 

 Přerušuje jiné nebo jim skáče do řeči, nebo se plete do her jiným dětem. 

 Často se zdá, že neposlouchá, co se mu říká. 

 Ztrácívá věci, které jsou nezbytné k práci nebo k činnostem ve škole či 

 doma. 

 Pouští se do fyzicky nebezpečných činností, aniž by bral v úvahu možné 

 následky (a nedělá to proto, že by jen vyhledával napětí pro napětí), např. 

 vbíhá do vozovek, aniž by se rozhlédl. 

Diagnostické kritérium tohoto popisu platí následovně (Paclt, 2007): 

ve věku 3–5 let je významných 10 a více příznaků 

od 6–12 let je významných 8 a více příznaků 

od 13–18 let je klinicky příznačných 6 a více příznaků. 

 

Důležité pro diagnostiku také je, aby tyto projevy trvaly minimálně 6 měsíců. 

Aby se porucha pozornosti mohla kvalifikovat jako ADHD, musí nepříznivě ovlivňovat 

školní výkon dítěte a současně se musí projevovat výrazným rozporem mezi 

intelektovými schopnostmi dítěte a jeho učební produktivitou (Paclt 2007). 

3.2. ADD 

  Je zkratka z anglického "Attention Deficit Disorder" v překladu do češtiny 

porucha pozornosti bez příznaků hyperaktivity. Děti, které trpí touto poruchou, jsou 

specifické svojí duchovní nepřítomností. Velice často bývají zasnění, nereagují na 

podněty. Děti trpící ADD mají potíže s dokončováním zadaných úkolů a udržování 

pozornosti. Tato dysfunkce není nápadná a většinou jí charakterizuje větší soubor 

příznaků, které se  mohou projevit najednou. Jejich kombinace mohou být individuální, 

závislé na každým jednotlivci. Je nutné podotknout, že se tyto příznaky mohou projevit 

i u dětí, kterým ADD diagnostikována nebyla. K hlavním příznakům patří zejména 

ztráta soustředění, které může být zapříčiněno okolními zvuky nebo také vlastními 

myšlenkami. K dalším příznakům můžeme zařadit i nadměrnou emoční přecitlivělost 

a  potíže se sociálními vazbami (udržet nebo navázat přátelství). Možného mírného 

eliminování projevů ADD lze dosáhnout pomocí jednotlivých specifických úkonů, 

například posilováním sebevědomí prostřednictvím opakovaných pochval za zdánlivé 

maličkosti nebo poskytování pravidelné zpětné vazby (Pelletier, 2014). 
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Diagnostika 

Určení diagnózy je velice obtížně, protože příznaky této poruchy jsou velmi 

často spojené i s dalšími fyzickými nebo psychickými obtížemi. Pro samotnou diagnózu 

je nutné vyloučit například dětskou schizofrenii nebo výchovnou zanedbanost. 

Je  zapotřebí, aby diagnózu určoval zkušený odborník ve spolupráci s psychiatrem nebo 

neurologem. Dále je nutné odhadnout vývoj dítěte a rodinné prostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá (Munden, 2002). 

3.3. Shrnutí 

Poruchu pozornosti můžeme podle míry aktivity rozdělit do dvou skupin – 

vysokou mírou (ADHD) a bez příznaků hyperaktivity (ADD). Diagnostika je stejně 

jako u SPU prováděna v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně-

pedagogických centrech, případně dětským psychiatrem. 

Za vznikem ADHD stojí vždy několik příčin, dosud však nejsou všechny známy. 

Faktory ovlivňující pozornost a učení mohou na jedince působit už v období 

prenatálního vývoje, hovoříme proto o příčinách prenatálních, k nejčastějším patří 

dědičnost, ale i kouření, špatná výživa plodu, intoxikace matky v těhotenství. Na vznik 

ADHD mohou mít také vliv příčiny perinatální a postnatální. K nejčastějším 

perinatálním patří například protrahovaný porod s následnou hypoxií novorozence 

či  mechanická traumata. Mezi časté postnatální příčiny patří novorozenecký 

ikterus, infekce přenesená z matky na dítě nebo například hypoxie novorozence. 

Na  vznik ADHD i ADD mohou mít velký vliv v raném dětském věku také nejrůznější 

vady metabolismu nebo vážné úrazy hlavy. 

Oblasti, ve kterých mívají děti s ADHD výrazné problémy jsou oblast motoriky 

a senzomotorické koordinace, často se přidružuje vznik druhotných poruch chování 

(zvláště u adoslescentů), emoční vypjatost, porucha sebeovládání. Děti s ADHD mají 

velký problém se soustředěním, únava se paradoxně projevuje ještě větší mírou aktivity. 

Děti hypoaktivní (syndrom ADD) mají problém s udržením pozornosti bez příznaků 

hyperaktivity. ADD není příliš nápadná, často ji charakterizuje soubor příznaků, který 

je  velmi individuální. Pedagogy i rodiči může tato poruch být zaměňována s leností 

či  neochotou. Diagnostika ADD je velmi obtížná (Safram,2002).       
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4. Charakteristika vybraných věkových období 

Děti, které navštěvují základní školu lze rozdělit do dvou věkových období, a to 

na mladší školní věk a starší školní věk. Každé věkové období má svoji charakteristiku 

a svoje opodstatnění ve fyziologickém vývoji. 

4.1. Starší školní věk 

4.2.1. Charakteristika období  

Starší školní věk je charakteristický svým složitým vývojem a je spojený s celou 

řadou významných změn. Jde o období, které se nachází mezi 11 a 15 lety věku. Toto 

rozhraní je pouze orientační, s nevyhraněným začátkem a koncem. Období 

lze  charakterizovat jako období změn, které se v rychlém sledu střídají a souvisí 

s  nástupem puberty (Helus, 2011). Puberta nastupuje již během 12. roku a utváří 

organismus pro další život, kdy se dítě postupně vyvíjí v dospělého člověka (Zumr, 

2019). 

4.2.2. Vnitřní faktory ovlivňující motorický vývoj  

Období dospívání silně ovlivňuje motoriku dítěte. Růst kostry a svalstva, zvláště 

končetin je nerovnoměrný (Bendl, 2015). Dochází zde k určité nerovnováze, která 

se  projevuje převážně v pohybu. V tomto období vznikají typické ženské a mužské 

morfologické znaky. Vzhledem k tomu, že svalstvo roste rychleji do délky než do šířky, 

mají děti v tomto období relativně menší sílu (Dušek, Večeřová, 2015). Tyto veškeré 

růstové nerovnoměrnosti i funkční disharmonie v organismu mají silný vliv 

na  motoriku, a to především u dětí, které se   nevěnují žádné sportovní aktivitě nebo 

nemají pravidelný tělesný pohyb. 

4.2.3. Vnější faktory 

Hrají významnou roli v utváření osobnosti. Vnější faktory se týkají především 

sociálně kulturních zvyklostí (Dušek, Večeřová, 2015).  Zejména se jedná o prostředí, 

ve kterém jedinec vyrůstá nebo se nachází (rodina nebo škola).  Pokud se u dítěte 

projeví příznaky specifických poruch učení a chování je velice důležité, 

aby  na  to  rodina dostatečně rychle zareagovala a vyhledala odbornou pomoc 

(Jucovičová, 2008). Díky dnešním možnostem v pohledu pedagogicko-psychiatrických 

léčeben je možnost vyhodnotit situaci tak, aby dítě nebylo nijak poškozeno. Je velice 

důležité, aby rodiče nijak neulehčovali výchovu daného jedince (Wong, Butler, 2012). 

Výchova musí probíhat důsledněji než u dětí, které specifické poruchy učení a chování 
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nemají. Největší důslednost by se měla pohybovat u plnění domácích prací, běžných 

zvyklostí, učení a správnému chování vůči ostatním (Wong, Bernice, 2008).  

Ve školách je snaha o značnou spolupráci s dětmi se specifickými poruchami 

učení a chování. Pokud je u dítěte tato porucha prokazatelná, je možnost vytvořit 

individuální vzdělávací plán. Tento plán se vytváří za pomoci odborných 

pedagogů,  a  to  převážně v předmětech, ve kterých je dítě slabší. Zpravidla se jedná 

o  matematiku, češtinu nebo cizí jazyk (Bartoňová, 2018).  

Dále sem patří pohybová integrace neboli začlenění nebo vmísení jednotlivců 

do  větší skupiny lidí. Pohybová integrace se týká především jedinců, kteří se odlišují 

od  ostatních. Tyto odlišnosti mohou být různé, týkají se například fyzickém vzhledu, 

tělesného postižení či mentální odlišností. Úkolem pohybové integrace není pouze 

informovat ostatní, že děti s hendikepem  mají stejné právo na plnohodnotný život jako 

ostatní ,  ale  převážně vysvětluje, jak se k takovým dětem (lidem) správně chovat 

(Čadová, 2008). 

4.2.4. Následky nedostatečné pohybové aktivity 

 U dětí dochází v období puberty k výraznému zhoršení motoriky. Nejvíce je to 

patrné ve zhoršení obratnosti, přesnosti a plynulosti pohybů (uvedené jevy vrcholí 

v  období dospívání – u děvčat převážně ve 13 letech a u chlapců o něco později).  

Motorické pohyby obou pohlaví jsou hůře koordinované, a to především kvůli 

rychlejšímu růstu ve vývoji. Zhoršení je patrné hlavně v plynulosti pohybu, v dynamice 

a nepřiměřené kontrakci antagonistických svalů, tudíž dochází ke strnulému projevu 

motorického pohybu. Význam pohybu je v celé své rozmanitosti a složitosti mimořádný 

a nemůžeme ho ničím nahradit. Nedostatek aktivního pohybu často způsobuje pohybové 

a funkční nedostatky dítěte. Při pohybové činnosti dochází k tzv. reakčním projevům, 

které se promítnou v reakci celého organismu. Tyto projevy můžeme pozorovat 

převážně na oběhovém, pohybovém a dýchacím systému (Belšan, 1980). 

V každém věkovém období se vyskytují pohybové schopnosti, které jsou na rozdíl 

od  pohybových dovedností vrozené. Pohybové dovednosti lze získat během neustálého 

trénování v různých pohybových aktivitách.  Pohybové schopnosti můžeme omezeně 

rozvíjet díky specifickým tréninkovým jednotkám, které mají svoje metodotvorné 

komponenty, kterými jsou délka odpočinku, velikost zatížení, způsob odpočinku 

či  počet opakování a sérií. K hlavním pohybovým schopnostem se řadí schopnosti 

silové, vytrvalostní, koordinační a rychlostní (Dovalil, Perič, 2010). 
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4.2. Shrnutí 

Období staršího školního věku je spojeno s celou řadou změn, nachází se mezi 

13–14 lety věku dítěte. Rozvoj motoriky ovlivňuje růst svalstva a kostry, dochází 

k  růstové nerovnoměrnosti i funkční disharmonii, a to zvláště u dětí, které nemají 

pravidelný tělesný pohyb. 

Nedostatečná pohybová aktivitu u dětí během školního věku se projevuje 

výraznými nedostatky pohybovými i funkčními, jsou pozorovatelné na oběhovém 

pohybovém i dýchacím systému dítěte.  

5. Pohybové schopnosti  

 

Dle Měkoty a Novosada lze říct, že motorické schopnosti podmiňují úspěšnou 

pohybovou činnost a slouží k dosažení určitých pohybových cílů nejen 

ve  sportu, ale i v běžném životě.  Profesor Čelikovský tuto schopnost chápe jako 

dynamický komplex vybraných vlastností organismu, integrovaných podle třídy 

pohybového úkolu a zajišťující jeho plnění (Měkota, Novosad, 2005, s.12).  Motorické 

schopnosti se prezentují v několika funkcích, jako termoregulační, metabolické nebo 

oběhové (Měkota, Novosad, 2005). 

Dovalil a Perič (2010) motorické schopnosti charakterizovali jako samostatné 

soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k dané pohybové 

činnosti, ve které se projevují jsou obtížně nebo praktický nejsou trénovatelné. 

Motorické schopnosti lze rozdělit na dva typy. 

5.1. Kondiční motorické schopnosti 

Kondiční motorické schopnosti jsou ty, při kterých vykonáváme pohyb 

s využitím většího množství energie, je podmíněný metabolickými procesy. Mezi 

takové schopnosti řadíme silové schopnosti, vytrvalostní schopnosti, zčásti 

také  rychlostní schopnosti (Měkota, Novosad, 2005). 

5.1.1. Silové schopnosti 

Silové schopnosti chápeme jako schopnost udržet nebo překonat vnější odpor 

svalovým úsilím, tedy svalovou kontrakcí, a to jak statickou, tak dynamickou. 

 U statické kontrakce nedochází k změně délky svalů, ale spíše jen ke zvětšení jejich 

napětí. K této kontrakci dochází především, setrváváme-li v nějaké stabilní poloze. 
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K základním polohám, při nichž se projevuje statické zatížení, patří například „plank“ 

(podpor na předloktí) nebo pozice klik (vzpor ležmo). Je nutno podotknout, že statická 

kontrakce převážně pracuje s izometrickým zatížením. 

U dynamického zapojení svalů dochází ke změně délky svalů, ale i ke zvětšení 

svalového napětí. Lze tedy říci, že dynamická kontrakce se projevuje převážně 

při  konkrétním motorickém pohybu, například: dřepu, kliku apod. Dynamická síla 

se projevuje pohybem a funguje na principu izotonické kontrakce. Dynamická síla 

se  rozděluje podle rychlosti pohybu a velikosti úsilí na výbušnou, rychlou, vytrvalostní 

a maximální (Dovalil, Perič, 2010). 

 Výbušná síla   

Jinak řečeno explozivní síla se projevuje maximální rychlostí při nízké zátěži. 

Jako zátěž se u výbušné síly často využívají medicinbaly, nebo jen hmotnost 

vlastního těla. Výbušná síla je charakteristická letovou fází zátěže. 

 Rychlá síla 

Projevuje se při neustálém kontaktu břemene s částí těla, nebo kontaktem těla 

s podložkou. Rychlost pohybu je veliká, s odporem v rozmezí 30–60 % 

osobního maxima (1RM). 

 Vytrvalostní síla 

Vytrvalostní síla je charakteristická nízkým odporem, nevelkou stálou 

rychlostí a delší dobou zatížení. Pro rozvoj vytrvalostní síly se využívá 

především princip kruhového tréninku. Pro trénink vytrvalostní síly 

je  důležité zatížení bez odpočinku, nebo jen s minimálním odpočinkem. 

Během odpočinku by se tepová frekvence neměla dostat pod 130 tepů 

za  minutu (Dovalil, Perič, 2010). 

 Maximální síla 

Lze ji charakterizovat jako projev maximálního silového výkonu jedince. 

Praktickou možností jejího vyjádření je využití limitu překonaného odporu, 

tedy opakovací maximum. Je to schopnost překonat odpor 95–100 % 1RM 

malou rychlostí pohybu. Počet opakování se udává 1–3x a je důležité věnovat 

pozornost technice pohybu. Jedná se o maximální možný odpor, který jedinec 

dokáže zvednout sám bez dopomoci druhých (Hojka, Jebavý, Kaplan, 2017). 
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5.1.2. Rychlostní schopnosti 

Při určení definice pro rychlostní schopnosti se budeme řídit dvěma základními 

vybranými definicemi dle Novosada (2005). První definice dle Choutky (1987) popisuje 

rychlostní schopnosti jako pohybovou činnost, kterou vykonáváme krátkou dobu 

v maximální rychlosti. Ideální čas je do 20 sekund v zátěži. V daných podmínkách 

by  měl pohyb být konstantní či bez jakéhokoliv odporu nebo s nízkým odporem.  

Druhou definici si Novosad vybral dle Martina (1992), který rychlostní schopnost 

definuje jako schopnost, při které by jedinec měl být schopen reagovat co nejrychleji 

na různé podněty (Měkota, Novosad, 2005). Mezi dominantní předpoklady rychlostních 

schopností patří zejména svalový systém, nervový systém, energetický systém 

a  psychické předpoklady.  

Rychlostní schopnosti lze členit na základní skupiny cyklickou, acyklickou 

a reakční. 

 Cyklická rychlost 

Hlavním cílem cyklické rychlosti je snaha jedince překonat určitou 

vzdálenost v co nejkratším čase. Dělí na tři podtypy (schopnost akcelerace, 

schopnost změnit směr a schopnost frekvence). 

 Acyklická rychlost 

Při acyklické rychlosti dochází k provádění jednotlivých pohybů 

co  nejrychleji. Uplatňuje se převážně při odhodech, odrazech a výskocích. 

 Reakční rychlost 

Tato rychlost se uplatňuje v situacích, kdy se jedinec snaží co nejrychleji 

zahájit určitý pohybový úkol. Reakce zde probíhá na základě různých 

podnětů, které mohou mít vizuální či zvukový charakter (Elliott, 

Mester,1998). 

5.1.3 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostními schopnostmi můžeme označit schopnosti, prostřednictvím nichž 

jedinec odolává únavě a rychle se zotavuje po fyzické námaze (Dovalil, Perič, 2010). 

Tyto schopnosti jsou rozhodujícími pro aktuální tělesnou zdatnost a zdraví. 

Při  pohybových úkolech, které jsou náročné na koncentraci, se zvyšuje stabilita 

a  provedení správné techniky cvičení. Dále slouží jako prevence 

před  kardiovaskulárním onemocněním a zvládnutím stresových situací (Měkota, 

Novosad, 2005). Tyto schopnosti se rozdělují dle několika základních kritérií. Podle 
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zapojení svalů (celková a lokální), vnějšího projevu (statické a dynamické), uvolňování 

energie (aerobní a anaerobní) (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017). 

5.2. Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti bývají často nazývány obratnostními schopnostmi. 

Z názvu lze vyčíst slovo koordinovat neboli uspořádat. V pohybové oblasti to tedy 

znamená, že jde o uspořádání jednotlivých pohybových fází, které dohromady vytváří 

harmonický celek v pohybové činnosti. Koordinace se neuplatňuje jen při sportovních 

činnostech, ale zejména v každodenních činnostech, kdy člověk musí umět reagovat 

na  zvnějšku přicházející signály ve správném časovém okamžiku (Dovalil, Perič, 

2010). Koordinační schopnosti se vnitřně vyznačují zejména rozlišnými operacemi 

zpracování nebo příjmu informací. Jedna z hlavních podstat spočívá v zobecnění 

kognitivních nebo percepčních procesů, kdy díky opakovanému překonávání 

koordinačně náročných pohybů se tyto procesy zdokonalují. Je nutno podotknout, 

že tyto schopnosti jsou výrazně ovlivňovány neurofyziologickým mechanismem jedince 

a individuálně se tedy vyvíjí. Dále je nutno zmínit, že koordinační schopnosti působí 

v harmonii s kondičními schopnostmi (Měkota, Novosad, 2005). Koordinační 

schopnosti lze rozdělit na dvě části, a to na všeobecnou koordinaci a speciální 

koordinaci. 

5.2.1. Všeobecná koordinace 

Všeobecná koordinace se vyznačuje především účelným prováděním pohybové 

činnosti bez ohledu na sportovní specializaci. U každého jedince je velice 

důležité,  aby  prošel částí všeobecné koordinace, díky které je možno provádět různé 

technicky náročné pohyby správně. Rozvoj všeobecné koordinace se provádí jak již 

ve  sportovních oddílech, tak i na základních školách, kde si dítě projde všeobecnou 

průpravou jak ve sportovních hrách, tak i v gymnastických sportech nebo jiných 

náročně koordinačních pohybových činnostech (Häfelinger, Schuba, 2009).  

5.2.2. Speciální koordinace 

Speciální koordinace se netýká přímo dětí na základních školách, nýbrž dětí, 

které dochází do různých pohybových kroužků mimo školu. Tato speciální koordinace 

je úzce spojena již s pohybovými schopnostmi nebo dovednostmi, které sportovec 

využívá při svém sportu (Dovalil, Perič, 2010). 
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Měkota (2005) dále dělí koordinační schopností dle Hirtze na: 

Schopnost reakční  

- Slouží k zahájení určité sportovní činnosti jako je například sprint. Především 

se  jedná o nejrychlejší zahájení pohybu na určitý signál (podnět). Tato 

schopnost je velice důležitá pro sporty, kde je zapotřebí rychle reagovat 

na  změny vnějšího prostředí (sportovní hry, lyžování). 

 

Schopnost diferenciační 

- Hlavní podstatou diferenciačních schopností je rozlišení polohy těla 

s dokonalým vnímáním pohybu v dané rychlosti, časoprostoru a složitosti 

pohybu. Tato schopnost převážně určuje, jak přesně jsme schopni zaujmout 

správnou polohu těla. Uplatňuje se především ve sportovních hrách (střelba 

na  koš), ale i při sportech technicko-estetických. 

 Schopnost orientační 

- Tyto schopnosti mají vztah ke zrakovým, taktilním a vestibulárním 

analyzátorům. Primárně se zaměřují na sledování vlastního pohybu nebo pohybu 

dalších účastníků (žáci, ostatní hráči). Dále jde o vnímání prostoru a času 

v tělocvičně nebo jiných sportovištích.  Orientační schopnosti nevnímají 

jen  účastníky, ale i různé nářadí či náčiní, které je využíváno (koza, míč, 

lavice). Tyto schopnosti jsou velice důležité při skoku o tyči nebo provádění 

různých gymnastických sestav. 

Schopnost rovnováhy 

- Je důležitá zejména pro udržení stabilní polohy těla při různě nestabilních 

činnostech. Důležitým základem je vysoká spolupráce orientačních schopností 

s vestibulárním analyzátorem. Rovnováhu lze rozlišit na dynamickou (v pohybu) 

a statickou (na místě).  Rovnovážná schopnost je důležitá primárně v bruslení, 

gymnastice a v dalších sportovních disciplínách.  

Schopnost rytmickou 

- Tato schopnost se projevuje ve všech sportovních činnostech, neboť každý 

pohyb, který je vykonáván, má svůj rytmus, který muže být proměnlivý 

nebo  stálý. Existují sporty, které se vnějšímu rytmu přizpůsobují (aerobik, 
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gymnastika, krasobruslení). Avšak rytmická schopnost má svůj význam 

i  ve  sportech, které jsou cyklického charakteru (běh na lyžích, plavání, běh). 

 

Oblasti diagnostiky koordinačních schopností 

1) Složitost pohybu, kterou proband ještě zvládne 

2) Přesnost provedení pohybu (hod na cíl)  

3) Rychlost splnění zadaného pohybového úkolu 

4) Učenlivost (docilita)- za jak dlouho se naučí nový pohyb 

5) Uchování (retence)- zda je jedinec schopný provést již naučený pohyb znovu 

s určitým časovým odstupem 

5. 3. Shrnutí 

Motorické schopnosti podmiňují úspěšnou pohybovou činnost a slouží 

k dosažení určitých pohybových cílů, lze je rozdělit na kondiční a koordinační. Mezi 

kondiční dále řadíme silové schopnosti, rychlostní a vytrvalostní schopnosti. 

Silové rychlosti chápeme jako schopnost udržet nebo překonat odpor statickou 

nebo dynamickou svalovou kontrakcí.  Statická kontrakce je spojena převážně 

s izometrickým zatížením, u dynamické kontrakce rozlišujeme výbušnou, rychlou, 

vytrvalostní a maximální sílou.   

Rychlostní schopnosti chápeme jako pohybovou činnost, kterou vykonáváme 

krátkou dobu v maximální rychlosti. Rychlostní schopnosti lze členit na základní 

skupiny – cyklickou, acyklickou a reakční. K hlavním předpokladům pro úspěšný 

rozvoj rychlostních schopností patří zejména dobrý stav svalového, nervového 

a energetického systému. 

Vytrvalostními schopnostmi můžeme označit schopnosti, prostřednictvím nichž 

jedinec odolává únavě a rychle se zotavuje po fyzické námaze. Tyto schopnosti jsou 

rozhodujícími kondičními schopnostmi pro tělesnou zdatnost a zdraví. 

Koordinační (obratnostní) schopnosti se vnitřně vyznačují zejména rozličnými 

operacemi zpracování nebo příjmu informací, uplatňují se nejen při sportovních 

činnostech, ale v každodenním životě. Koordinační schopnosti dělíme na dvě 

části, a to na všeobecnou koordinaci a speciální koordinaci. 
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6. Docilita (učenlivost) 

Motorická docilita je schopnost jedince učit se novým pohybovým dovednostem. Pokud 

je motorická docilita na vysoké úrovni, umožňuje učit se „rychle a snadno“ novým, 

a  různorodým pohybovým dovednostem. Pokud je ale míra docility nízká, 

lze  ji  charakterizovat jako dyspraxii (specifickou poruchu učení, která se projevuje 

v oblasti pohybové koordinace) (Zelinková, 2007). Benešová (2012) vnímá motorickou 

docilitu jako schopnost, která dokáže ovlivnit efektivitu senzomotorického učení.  

Szopa (2000) motorickou docilitu zařazuje mezi koordinační schopnosti. Dále tuto 

schopnost považuje za geneticky podmíněnou s tím, že ji lze rozvíjet tréninkem. 

Dle  Libry (1985) je adolescent díky docilitě schopen učit se, pamatovat si nebo 

předvádět již naučené pohyby. Díky docilitě lze sledovat veliké množství informací 

o  pohybových dovednostech. Je možné sledovat například přesnost a kvalitu provedení 

či rychlost osvojení nových dovedností.  

Docilita je brána jako jedna z vrozených vloh, ale i přesto se na její kvalitě podílí 

vlohy získané. I pokud bude mít jedinec vrozené vlohy na dobré úrovni, je důležité mít 

na paměti, že vnější prostředí, které na jedince působí, může tuto schopnost snížit. 

Mluvíme-li o vnějším prostředí, máme na mysli výchovu či zájem o pohybové aktivity 

ze strany rodinných příslušníků, ale také prostředí, ve kterém je jedinec vychováván. 

Pro přesné měření motorické docility dosud nemáme příslušné škály a přístroje, a proto 

je tedy možné ji posuzovat na základě výkonů podaných v nejrůznějších testech (Libra, 

1985). Jedním z nejčastěji používaných je Iowa-Brace test.  Ten však nepodá naprosto 

přesné informace, jelikož je nutno zohlednit předchozí zkušenosti, očekávání, motivaci 

a další schopnosti jedince. Při učení nových pohybových dovedností hraje roli kromě 

úrovně motorické docility jedince rovněž kvalita imitačních (názorná ukázka pohybu) 

a  verbálních (slovní vysvětlení) způsobů senzomotorického učení pedagoga. 

Nedostatečná kvalita zmíněných senzomotorických způsobů učení může negativně 

ovlivnit zhodnocení motorické docility adolescenta. (Benešová, 2012).  

Motorická docilita, neboli schopnost učit se, má své zákonitosti. V první řadě 

se  jedná o rychlost, kterou je jedinec schopen novou pohybovou dovednost pochopit. 

Motorickou docilitu lze rozdělit na docilitu všeobecnou a speciální. U speciální docility 

mluvíme o schopnosti jedince, který se velmi snadno a rychle dokáže učit novým 

pohybovým dovednostem v dané sportovní oblasti (tenis, badminton, stolní tenis), 

ale  pokud by zkusil sport z úplně jiného odvětví (tanec, plavání) je možné, že mu tyto 
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nové pohybové dovednosti budou dělat obtíže. Zatímco u jedince s vysokou úrovní 

všeobecné docility se setkáváme s velmi dobrou schopností učit se novým pohybovým 

dovednostem v různých sportovních odvětvích (Benešová, 2012). 

Diagnostika  

Testování motorické docility je velice problematické, neboť se jedná o málo 

prozkoumanou oblast v motorickém učení. Převážně se jedná o nízkou validitu (zda test 

měří to, co chceme) a realiabilitu (spolehlivost testů) užívaných testů (Blahuš, Měkota, 

1983). Pro sestavení testů je zapotřebí přihlížet k řadě kritérií, jako jsou například 

přesnosti provedení, rychlost osvojení pohybové dovednosti nebo složitost pohybu. 

K dosažení diagnostiky motorické docility bylo sestaveno několik testových baterií 

a  speciálních testů. Jedná se například o Ozereckého test či jeho modifikace, která byla 

vytvořena v Německu LOS KF 18 nebo KTK (Schlinig, 1974). Oba spadají do binárně 

skórovaných testů.  

K nejstarším patří Ozereckého test, který testuje motorickou vyspělost dětí a mládeže 

na  základě rovnováhy, zručnosti a nervosvalové koordinace. Tento test se využívá 

především v dětské psychiatrii, v poradenství pro volbu povolání nebo ve školním 

lékařství. Dále je normován pro děti ve věku od 5 do 16 let, které jsou buď zdravé, 

mentálně opožděné nebo zaostávající (Čelikovský, 1972). V tomto testu se nachází šest 

položek z původní verze, ke které je později přidáno osmnáct nových položek.  

Dalším testem, který diagnostikuje motorickou docilitu,  je Iowa-Brace test (Štěpnička, 

1976). Dále se testuje například síla a její kombinace, rovnováha, flexibilita nebo 

obratnostní dovednosti (Neuman, 2003). Jedno z prvních sestavení se datuje od roku 

1927, kdy bylo sestaveno 21 testových položek. U nás je v roce 1976 modifikoval 

do  deseti testovaných položek Štěpnička. Tuto baterii dále v roce 1999 kalibroval 

Čepička, který zároveň poukázal na univerzálnost jednotlivých položek a sestavil 

je  do  pořadí od nejjednoduššího po nejobtížnější (Měkota, Novosad, 2005). 

6. 1. Iowa-Brace test 

 Iowa-Brace test je díky své časové a materiální nenáročnosti vhodný pro využití 

v hodinách pro žáky se specifickými poruchami učení, protože pro tyto žáky je výuka 

časově upravena. Jedna vyučovací hodina na speciálních školách trvá pouhých 40 minut 

oproti 45 minutám na běžných základních školách (Flemr a kol. 2014). Tento test je 



 

42 
 

vhodný díky své časové a materiální nenáročnosti, jelikož podmínkou tohoto testu je 

provedení v celku bez přerušení (Nováková, 2007).  

Štěpnička (1976) stanovuje pro test desek kontrolních cviků (podrobný popis 

je  uveden v příloze č. 3) 

1. Dřep spatný („Pavouk“), 

2. Váha předklonmo v kleku („Letadlo“), 

3. Stoj na pravé (levé) („Čáp“), 

4. Stoj zkřižmo („Turek“), 

5. Mírný stoj rozkročný, skokem dvojný obrat (o 360°), 

6. Stoj na pravé (levé), poskokem celý obrat, 

7. Klek skrčmo, napjatá chodidla („Klekačka“), 

8. Dřep přednožný levou, pravá na patě („Kozáček“), 

9. Sed pokrčmo roznožný („Medvídky“), 

10.  Stoj na levé (pravé), proskočit („Okno“). 

 

Hodnocení 

 

Iowa-Brace test je vždy prováděn bez předchozího vyzkoušení. Proband provádí 

jednotlivé cviky na bázi popisu nebo obrázku, který mu je předložen. Na každý cvik má 

proband dva pokusy. Pokud je daný cvik zvládnut na první pokus, jsou zapsány dva 

body. Pakliže cvik provede úspěšně až na druhý pokus, je zapsán bod jeden. 

Po  nezvládnutí cviku ani na jeden pokus zapisuje se nula bodů. Součet všech deseti 

cviků slouží jako ukazatel pohybového nadání (Burton, Miler, 1998). Pro hodnocení 

se  využívají normy, které sestavil Komeštík (1995): 

 Splnil výborně: 17–20 bodů 

 Splnil dobře: 13–16 bodů  

 Splnil špatně: 1–12 bodů  

V praxi Charvát (2004) Iowa-Brace test hodnotí výsledky testu dívek a chlapců 

dle věku, kdy by děti v osmi letech měly splnit alespoň 3 položky, v deseti 4 položky, 

ve dvanácti 5 položek a adolescenti, kterým je čtrnáct let 6 položek. Pokud jedinec splní 

více testů, je považován za pohybově nadaného a pokud jedinec splní méně testů, lze ho 

považovat za pohybově nedisponovaného. 
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7. Souvislost motorických schopností se specifickými poruchami učení 

Motorická způsobilost všech jedinců je přímo závislá na motorických 

dovednostech.  Do motorického učení velmi úzce zasahuje kvalita centrálních řídicích 

mechanismů již od samého narození jedince. Je známo, že u dítěte, u něhož se projevuje 

od nebo po narození mentální retardace (MR), je jeho motorický vývoj alespoň 

minimálně opožděn, u hlubších MR neprobíhá. Vrozený deficit centrálních řídicích 

mechanismů se často projevuje jako vývojová dyspraxie nebo vývojová koordinační 

porucha (Jucovičová, Žáčková, 2013). Neobratnost postihuje běžné denní činnosti, práci 

ve škole, hru a sport. U žáků s SPU je velmi často součást jiné vývojové poruchy 

i porucha koordinace. Obvykle se objevují případné degenerativní poruchy. 

Nedostatečná motorická dovednost se často ukazuje jako příčina úrazů. 

Dítě, které selhává v dosahování vývojových motorických milníků, může mít problémy 

již v raném dětském věku z běžnými úkony, jako například problém se zavázáním 

tkaniček, zapínání knoflíků apod. První pohybové metodické pokyny při výuce 

např.:  plavání, jízdy na kole, skákání, či míčové dovednosti jsou pro ně velice obtížné. 

Dyspraxie však nepostihuje pouze motoriku, často se vyskytují i sekundární 

psychosociální problémy. Při poruchách motorické koordinace a senzomotorické 

koordinace dochází k poruchám harmonizace pohybů, poruchám rytmiky, automatizace 

pohybů, dochází k poklesu výkonnosti a důsledkem bývá rychlá unavitelnost 

(Nechlebová, Špačková, Šauerová, 2012). 

S motorickými schopnostmi a dovednostmi velice souvisí zdravotní a fyzický 

stav jedince. Jelikož se udává, že většina dětí trpí obezitou, která má poté patřičný 

důsledek na pohybovou složku, je zapotřebí vědět, jak tuto problematiku můžeme 

odhalit a zároveň jí předejít. Následující kapitola nám slouží k charakterizování tělesné 

zdatnosti. 

7.1. Shrnutí 

Motorické schopnosti úzce souvisí se specifickými poruchami učení, porucha 

koordinace je totiž častou souběžnou poruchou jiné poruchy. Dítě je postiženo 

neobratností při běžné denní činnosti, práci ve škole, motorická neobratnost bývá často 

příčinou dětských úrazů. Dyspraxie se sekundárně projevuje také ve formě 

sekundárních psychosociálních problémů. Při poruchách motorické koordinace 

a  senzomotorické koordinace dochází k poruchám harmonizace pohybů, poruchám 

rytmiky, automatizace pohybů, dochází k poklesu výkonnosti. 
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8. Realiabilita a Validita 

Test je proces, kdy měříme jedince s určitým cílem a snažíme se zjistit jeho stav. 

Proces zkoušení je testování, při kterém získáváme číselné údaje (výsledky) testování. 

Testy, jejich obsahem je pohybový úkol (zadání) nazýváme motorickými nebo 

pohybovými testy. Dítě, které se testování podrobuje, nazýváme testovanou osobou 

(probandem) a toho, kdo testování provádí, testujícím nebo examinátorem (Zaciorskij, 

1981). 

8.1. Reliabilita a validita 

Reliabilitu lze definovat jako spolehlivost testu, která zjišťuje jeho přesnost. 

V každém testu se totiž vyskytne nějaká chyba. Úkolem reliability je vyjádřit velikost 

chyby u konkrétního měření. Během testování není tato složka zanedbatelná, protože 

nám přesně stanovuje výsledek testu, kterého dosáhl testovaný jedinec. Při měření 

se  snažíme, aby samotná chyba měření byla co nejmenší a neměla by tak mít vliv 

na  celkový výsledek testu. Díky tomu lze dosáhnout neovlivnitelnosti výsledků 

jednotlivých testů, které dále nebudou ovlivněny subjektivní ani objektivní náhodou. 

Testy s vysokou reliabilitou zajišťují dosažení obdobných výsledků při opakování testu. 

Zajištění vysoké reliability je ovlivněno přesností měřicí metody a přesností měřicího 

přístroje (Perič a kol., 2011). 

Validitu lze chápat jako určitou platnost testu. Tato platnost nám zjišťuje, 

zda  skutečně měříme to, co chceme měřit. Jinými slovy tedy představuje shodu mezi 

účelem testu, pro který byl test vytvářen, a zjištěným výsledkem. Je zapotřebí mít 

na  paměti, že  stanovení validity není jednoduché. Lepší, jednodušší variantou jsou 

monofaktoriální výkony (souběžné soupeření), které jsou převážně měřitelné. Naopak 

zjištění validity testu během multifaktoriálního (protichůdné soupeření) výkonu 

je  mnohem obtížnější. Během tvorby testu je důležité vědět, jakou validitu má 

konkrétní test k tomu, co skutečně chceme měřit (Perič a kol., 2011). 
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9. Shrnutí teoretické části 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolil: „Hodnocení motorické docility 

adolescentů se specifickými poruchami učení a chování“, proto v závěru teoretické části 

práce stručně shrnu její hlavní myšlenky. Jak z názvu diplomové práce 

vyplývá,  jedna  skupina probandů má  diagnostikovány specifické poruchy učení 

a  chování,  kteří  navštěvují základní školu, která se zaměřuje na vzdělávání žáků 

se  specifickými poruchami učení a chování. Vzhledem k teoretickým východiskům 

se  domnívám,  že  úspěšnost testování bude u žáků s těmito poruchami horší než 

u  žáků, kteří tyto poruchy nemají. Specifické poruchy učení (SPU) chápeme jako 

neschopnost naučit se  prostřednictvím běžných výukových metod číst, psát a počítat při 

nesníženém intelektu. Významnou roli zde hraje dědičnost. Pro určení diagnózy SPU 

jsou používány speciální diagnostické metody a testy, testování či vyšetření provádějí 

speciální pedagogové či psychologové v  pedagogicko-psychologických poradnách 

či  speciálně-pedagogických centrech.  Po stanovení diagnózy jsou navržena konkrétní 

opatření, metody práce a způsoby odstranění či zmírnění projevů konkrétní vývojové 

poruchy. 

Mezi nejčastější specifické poruchy učení řadíme dyslexii (specifickou poruchu 

čtení), dysgrafii (specifickou poruchu psaní), dyskalkulii (specifickou poruchu 

počítání), dysortografii (poruchu aplikace gramatických pravidel), dyspraxii (vývojovou 

poruchu motoriky). Tyto typy poruch se většinou neobjevují izolovaně, zpravidla 

dochází ke kumulaci více poruch. 

K často se vyskytujícím poruchám patří i porucha pozornosti, tu můžeme podle 

míry aktivity rozdělit do dvou skupin – vysokou mírou (ADHD) a bez příznaků 

hyperaktivity (ADD). Diagnostika je stejně jako u SPU prováděna v pedagogicko-

psychologických poradnách, speciálně-pedagogických centrech, případně dětským 

psychiatrem.  

Oblasti, ve kterých mívají děti s ADHD výrazné problémy, jsou oblast motoriky 

a senzomotorické koordinace, často se přidružuje vznik druhotných poruch chování 

(zvláště u adoslescentů), emoční vypjatost, porucha sebeovládání. Děti s ADHD mají 

velký problém se soustředěním, únava se paradoxně projevuje ještě větší mírou aktivity. 

Děti hypoaktivní (syndrom ADD) mají problém s udržením pozornosti bez příznaků 

hyperaktivity. ADD není příliš nápadná, často ji charakterizuje soubor příznaků, který je 

velmi individuální. Pedagogy i rodiči může tato porucha být zaměňována s leností 
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či  neochotou. Je zapotřebí zmínit, že motorická docilita u dětí bez specifických poruch 

učení a chování se zkoumá poměrně častěji oproti dětem, u kterých se tyto specifické 

poruchy vyskytují. V české populaci dle Bartoňové (2018) se tyto specifické poruchy 

učení a chování vyskytují u 4-5 % populace. 

Testovanou skupinu tvoří pouze děti staršího školního věku (13-14 let). 

Motorický vývoj v tomto období ovlivňuje především změna tvaru těla a zlepšení 

poměru síly a hmotnosti, vyšší stupeň nervové činnosti, diferenciace mozkové kůry 

a  v  neposlední řadě určité pozastavení spontánních pohybů v důsledku zahájení 

povinné školní docházky. Období staršího školního věku je spojeno s celou řadou změn, 

nachází se mezi 13–14 lety věku dítěte. Rozvoj motoriky ovlivňuje růst svalstva 

a  kostry, dochází k růstové nerovnoměrnosti i funkční disharmonii, a to zvláště u dětí, 

které nemají pravidelný tělesný pohyb. 

Nedostatečná pohybová aktivitu u dětí během školního věku se projevuje 

výraznými nedostatky pohybovými i funkčními, jsou pozorovatelné na oběhovém 

pohybovém i   dýchacím systému dítěte. Protože cílem této práce je analyzovat úroveň 

pohybových schopností prostřednictvím konkrétní testovací baterie, charakterizuji tyto 

jednotlivé motorické schopnosti a uvádím nejčastější vhodné testové baterie. 

Výkonově orientovaná zdatnost je souhrn předpokladů organismu, který dokáže 

reagovat na podněty z různých prostředí, podmiňuje sportovní 

výkon,  který  je  výsledkem sportovního tréninku. Úroveň motoriky hodnotíme 

prostřednictvím souboru dílčích motorických testů, využíváme testové baterie vhodné 

pro konkrétní účely. Průběžná motorická testování bychom měli zařazovat i do hodin 

tělesné výchovy, máme tak možnost zjistit, nakolik efektivní jsou naše výukové metody 

a zda výsledky odpovídají vynaložené námaze. 

Testové baterie slouží k testování tělesné či zdravotní zdatnosti jedince. 

K hlavním výhodám těchto vybraných testových baterií patří zejména relativní časová 

a materiální nenáročnost. Jednotlivé testové systémy slouží k zjištění úrovně 

pohybového systému jednotlivých probandů (Blahuš, Měkota, 1983). Pro zjištění 

celkové docility, koordinace a flexibility u dětí staršího školního věku se nejčastěji 

využívá Iowa-Brace test (Neuman, 2003). 

Závěrem teoretické části, díky zjištěným poznatkům a prostudované literatury, 

lze uvést, že specifické poruchy učení, zejména dyspraxie mají negativní vliv 

na motorické dovednosti, jež jsou zmiňovány v kapitole věnované pohybovým 
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schopnostem. Lze tedy konstatovat, že projevy specifických poruch učení významně 

ovlivňují životní styl dětí.  

Sledování motorické docility bývá častým tématem mnoha studií, výzkumy, 

které by byly zaměřeny na motorickou docilitu žáků se specifickými poruchami učení 

a  chování, schází. A právě nedostatek těchto dat se stal motivem pro tuto práci a jejím 

cílem je tedy na základě Iowa-Brace testu zhodnotit motorickou docilitu žáků 

se  specifickými poruchami učení a chování a  porovnat výsledky s daty s žáků bez 

těchto poruch. 
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10. Praktická část  

10.1. Cíl  

Cílem práce je na základě Iowa-Brace testu zhodnotit motorickou docilitu žáků 

se  specifickými poruchami učení a chování a porovnat výsledky s daty s žáků bez 

těchto poruch 

Vědecká otázka: Jaký mají vliv specifické poruchy učení a chování na motorickou 

docilitu? 

Hypotéza č. 1: Žáci se specifickými poruchami učení a chování mají nižší výkonnost 

   v Iowa-Brace testu než žáci bez těchto poruch. 

Hypotéza č. 2: Dívky se specifickými poruchami učení a chování mají nižší výkonnost 

   v Iowa-Brace testu než dívky bez specifických poruch učení a chování 

Hypotéza č. 3: Chlapci se specifickými poruchami učení a chování mají nižší  

   výkonnost v Iowa-Brace testu než chlapci bez specifických poruch učení 

   a chování.  

10.2. Úkoly práce 

1) Literární rešerše 

2) Podání žádosti etické komisi 

3) Získání informovaných souhlasů od rodičů vybraných žáků 

4) Celkové testování pomocí Iowa-Brace testu 

5) Analýza dat 

6) Vyvození závěrů na základě získaných výsledků 

 

10.3. Charakteristika souboru 

Pro testování jsem si vybral Základní školu pro žáky se specifickými poruchami 

učení U Boroviček, která sídlí na Bílé Hoře v Praze 6. Tato škola je určena pouze dětem 

druhostupňovým, tedy v rozmezí 6 - 9 tříd, u kterých byla diagnostikována specifická 

porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie apod.). U části dětí 

se  rovněž projevuje diagnostikovaný syndrom ADHD či ADD, několik jedinců má také 

různý stupeň poruch autistického spektra, pět dětí má mentální retardaci v mírném 

pásmu. Protože žáci s těmito poruchami potřebují větší důraznost a častější přístup 

pedagoga, je počet dětí v jednotlivých třídách upraven na maximální počet 14 žáků. 
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Ke  specifikům této školy patří také to, že začátek vyučování je, vzhledem k velkému 

počtu dojíždějících dětí, posunut na 8,30, je zkrácena délka vyučovací jednotky 

ze  45  na  40 minut. Žáci této školy se vzhledem ke svým obtížím nevyučují druhému 

cizímu jazyku, jazyková výuka je ale posílena předmětem Konverzace v anglickém 

jazyce a  Čtení s porozuměním. Žáci, kteří navštěvují Základní školu pro žáky 

se  specifickými poruchami učení v Praze, jsou v hodinách tělesné výchovy vzděláváni 

podle školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího 

systému vydaného MŠMT. Žáci nemají žádné poruchy pohybového aparátu či tělesná 

postižení, jak již bylo zmíněno výše, jedná se především o poruchy, které se projevují 

zhoršeným čtením, psaním nebo koordinací pohybu. 

 Věkově se všechny testované děti pohybovaly v rozmezí 13–14 let, dle Zumra 

(2019) lze tedy tyto žáky zařadit do kategorie mladšího a staršího školního věku. U řady 

dětí byla z důvodu školní nezralosti odsunuta školní docházka, nebo na prvním stupni 

základní školy opakovaly ročník.  Tito žáci byli porovnáváni s žáky, kteří navštěvují 

běžnou základní školu v Kladně. Testovaní kladenští žáci se, stejně jako pražští, 

nacházeli ve stejném věkovém rozmezí.  

K účelům testování byli ze školy se specifickými poruchami učení vybráni žáci 

8.  tříd. V jednotlivých třídách se nachází 9–12 žáků, přičemž v každé třídě je menší 

převaha chlapců proti dívkám. Chlapců zpravidla 7 a dívek 5. Ve druhé testovací 

skupině byli žáci, kteří navštěvují 8. třídu na kladenské Základní škole Vodárenská, což 

je škola běžného typu.  Testovaní byli žáci třídy 8. A a 8. C. a třídy O3 Gymnázia 

Kladno. U základní školy Vodárenská byl stejně jako u školy se  specifickými 

poruchami učení zaznamenán větší počet chlapců než dívek, u tříd Gymnázia Kladno 

se  počet chlapců a dívek nelišil. Testování se zúčastnilo v  celkovém počtu 

83  probandů. Příčinou byla absence z důvodu nemoci či účasti na právě probíhajícím 

lyžařskému kurzu. Celkový počet testovaných probandů činí tedy N=83, z toho 

44  chlapců a 39 dívek. Z toho u 27 jsou prokazatelné typické znaky specifických 

poruch učení. U zbylých 56 žáků, tyto znaky prokazatelné nebyly viz. tabulka č. 1.  
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Tabulka 1 Rozdělení probandů dle škol 

Škola Chlapci Dívky Celkem 

Základní škola U Boroviček 14 13 27 

Základní škola Vodárenská 17 13 30 

Gymnázium Kladno 13 13 26 

Celkem 44 39 83 

 

10.4. Statistické zpracování 

Výsledky z testování jsem spolu dalšími pedagogy tělesné výchovy zapisoval 

do  záznamových archů ručně. Tyto výsledky byly následně přepsány do elektronické 

podoby, především kvůli přehlednosti a lepší manipulaci pro následné vyhodnocení. 

Záznamový arch v elektronické podobě je uveden v Příloze č. 4, 5 a 6.  Výsledky byly 

nejprve počítány pro celý soubor dohromady, poté zvlášť pro jednotlivá pohlaví. 

Nakonec byly porovnávány výsledky chlapců s výsledky dívek. 

Pro testování hypotéz o rozdílech ve výkonu v Iowa-Brace testu napříč 

jednotlivými skupinami byl použit z hlediska malého počtu probandů v jednotlivých 

skupinách neparametrický Kruskal-Wallisův test. Dále byla provedena Post-hoc analýza 

za pomocí Mann-Whitney U testu s Bonferoniho korekcí. Při této korekci bývá 

standartní hladina významnosti α dělena počtem srovnávání, v tom to případě tedy 

3: α=0,05/3 = 0,01666, kdy se za staticky významný rozdíl považuje právě rozdíl, 

u kterého p < 0,016. Tato hodnota se považuje rovněž za hladinu významnosti. Většina 

výpočtů byla realizována pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics 24. Dále 

byly v rámci statistiky vypočítány průměry a směrodatné odchylky. 

10.5. Organizace výzkumu a metody 

Výzkum probíhal v období únor - březen 2020. V první fázi výzkumu byla 

zahájena komunikace s vybranými školami, a to z důvodu získání souhlasu s provedení 

výzkumu od vedení školy a pedagogů, kteří zde vyučují tělesnou výchovu. Po získání 

souhlasů od ředitelů vybraných škol následovalo podrobné informování žáků. Ti byli 

s průběhem výzkumu seznámeni, byl jim sdělen důvod jeho provádění a byli 

požádáni, aby se jej účastnili. Po jejich souhlasu jim byl předán informovaný souhlas 

pro rodiče (zákonné zástupce). Díky získání podepsaného informovaného souhlasu 

od  dětí a jejich rodičů (zákonných zástupců), mohl výzkum začít. 
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První realizace výzkumu byla prováděna v dopoledních hodinách na základních 

školách v Kladně. Při prvotním setkáním byli žáci seznámeni s pravidly a průběhem 

testování. Dále byli obeznámeni s cílem testování a možných rizicích. Následovalo 

vysvětlení pravidel, způsobu testování, žáci byli seznámeni s bezpečností.  Poté byli 

žáci rozděleni do dvou skupin podle pohlaví. Jedna skupina šla provádět motorické 

testování a druhá skupina pokračovala v tělesné výchově se svým pedagogem 

tak, aby nedošlo k narušení průběhu testování. Obě skupiny byly početně zhruba stejné, 

nicméně zde byla mírná převaha chlapců oproti dívkám.  Každé testování bylo 

prováděno za pomocí dalšího pedagoga, který zde byl pro výpomoc a kontrolu 

správnosti provádění jednotlivých motorických testů, dále ke zmírnění případných rizik 

zranění, které se zde mohla vyskytnout. 

Podobný průběh měla i druhá fáze, která se týkala testování žáků navštěvujících 

Základní školu pro žáky se specifickými poruchami učení U Boroviček 3. Jelikož tato 

škola nemá vlastní tělocvičnu, musí žáci na každou hodinu tělesné výchovy dojíždět 

do  nedaleké pronajaté tělocvičny. Toto testovaní probíhalo rovněž v dopoledních 

hodinách. Oproti klasické základní škole má tato škola výhodu rozsáhlejšího 

dohledu,  a  to díky přítomnosti asistentů pedagoga. 

Testování začalo skupinovým rozcvičením. Na úvod byly zařazeny pohybové 

hry, které umožnily zahřátí organismu, po něm následovalo skupinové rozcvičení, které 

vedl pedagog. Byl zde kladen značný důraz na celkovou mobilizaci pohybového aparátu 

tak, aby se předešlo riziku zranění. Po mobilizačním cvičení byly zařazeny i cviky 

na  statické rozcvičení. Následovala cvičení na tonizaci svalů (posilování), a to jak 

dynamického (změna délky a napětí ve svalu) tak statického (délka svalů 

se  nemění,  ale  mění se napětí ve svalech) charakteru.  

Na běžných základních školách v Kladně byli žáci rozděleny genderově do dvou 

skupin. Bylo to převážně kvůli zavedenému způsobu výuky, dalším důvodem bylo 

jednodušší zaznamenávání dat do archu. U Základní školy pro žáky se specifickými 

poruchami učení bylo možné díky většímu počtu odborného dohledu a značnému 

prostoru v tělocvičně bylo rozdělit děti do tří skupin. Jedna skupina se podrobila 

výzkumu, zbylé dvě měly pohybový program s pedagogy, došlo tedy k minimálnímu 

narušení výuky. Testované pohybové činnosti jsou sestaveny na základně Iowa-Brace 

testu, který Štěpnička (1976) modifikoval do deseti testovaných pohybových činností. 

Tyto pohybové činnosti jsou zaměřovány převážně na koordinaci pohybu (Neuman, 
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2003). Při jednotlivých pohybových aktivitách se vyskytovaly i další pohybové 

schopnosti. 

 

Dále tabulka 1 ukazuje zastoupení všech probandů, kteří byli zařazeni do výzkumu. 

Testování se zúčastnilo 83 probandů (N= 83). Z toho 39 dívek (n=39) a 44 chlapců 

(n=44). V tabulce č. 4 můžeme vidět prostřední hodnotu (tzv. medián). Dále nám 

tabulka 4 ukazuje hodnotu p pro všechny školy bez ohledu na pohlaví a poté zvlášť 

pro  dívky a pro chlapce. Hodnota p v tom to případě byla stanovena pomocí Mann 

whitney U test s Bonferoniho korekcí, kdy α= 0,05/3 tedy p < 0,017. Tato hodnota nám 

ukazuje, že pokud je výsledek p < 0,017 lze ji určit jako statisticky významnou. 

11. Výsledky 

 

 Pro získání výsledků motorických dovedností byl použit Iowa-Brace test, 

s  následným porovnáním pohybové docility mezi žáky se specifickými poruchami 

učení a žáky, kteří navštěvují běžnou základní školu v Kladně. Tyto pohybové úkoly 

byly následně vyhodnoceny a jejich výsledky následně statisticky zpracovány 

za  pomoci Mann-Withney U test a  Kruskal Wallisův- test. 

Tabulka č. 2 nám ukazuje vypočítanou p hodnotu pro všechny respondenty 

a  zvlášť pro obě pohlaví. Ve druhém sloupci tabulka ukazuje prostřední hodnotu zvlášť 

pro Základní školu U Boroviček, víceleté gymnázium a Základní školu Vodárenskou. 

Ve třetím sloupci lze vidět prostřední hodnotu pro dívky a ve čtvrtém sloupci prostřední 

hodnotu pro chlapce. Pátý sloupec nám ukazuje hodnotu p, která vychází z porovnání 

jednotlivých pohlaví, jednotlivě pro každou školu. Dále nám v tabulce 2 ukazuje pátý 

řádek p hodnotu, která je stanovena porovnáním Základní školy U Boroviček 

se  Základní školou Vodárenská a víceletým gymnáziem. Tyto výsledky jsou statisticky 

zpracované na základně naměřených dat, které jsou uvedeny v příloze č. 4, 5 a 6. 
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Tabulka 2 Zpracované celkové výsledky z Iowa-Brace testu zkoumaných škol  

 Celkem 

(n=  83) 

Dívky 

(n= 39) 

Chlapci 

(n= 44) 

p 

hodnota 

Základní škola  

U Boroviček 
8,0 (8,0) 8,0 (4,0) 7,5 (7,0) 1,000 

Základní škola 

Vodárenská 
15,0 (3,5) 15,0 (3,5) 15,0 (3,0) 1,000 

Gymnázium  

Kladno 
 

15,0 (8,0) 15,0 (5,0) 15,0 (8,0) 1,000 

p hodnota < 0,001
a,b

 < 0,001
a,b

 < 0,001
a,b

  

p hodnota  = 1,000
c 

= 1, 000
c 

= 1, 000
c  

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny medián a (IQR); rozdíly mezi dívkami a chlapci byly testovány pomocí 

Mann-Whitney U testu; rozdíly mezi školami byly testovány pomocí Kruskal-Wallisova Testu, pro post-

hoc analýzu byl použit Mann-Whitney U test s Bonferoniho korekcí α=0,05/3 = 0,017; statisticky 

významný je výsledek p<0,017. 
 a
Základní škola U Boroviček x Gymnázium Kladno 

b
Základní škola U Boroviček x Základní škola Vodárenská 

c
Základní škola Vodárenská x Gymnázium Kladno 

 

Při porovnání jednotlivých škol byl prokázán statisticky významný rozdíl 

v průměrném získaném bodovém hodnocení. Tento rozdíl je nejvýznamnější 

v porovnání Základní školy U Boroviček se Základní školou Vodárenská a Gymnáziem 

Kladno. Tabulka 2 uvádí, že rozdíl ve výkonu v Iowa-Brace testu není závislý na 

pohlaví probanda. 

Graf č. 1 porovnává výsledky žáků bez ohledu na pohlaví, kteří navštěvují 

Základní školu U Boroviček (škola, které se zabývá vzděláváním žáků se specifickými 

poruchami učení a chování) s výsledky, které byly naměřeny na běžných základních 

školách, tedy Gymnáziu Kladno a na Základní škole Vodárenská.  

 

 Níže je vidět významný rozdíl ve výkonosti. Žáci, kteří navštěvují Základní 

školu U Boroviček, dosáhli významně horších výsledků než zbylé dvě kontrolní 

skupiny. Výsledky dosažené na běžných základních školách jsou oproti Základní škole 

U Boroviček velice vyrovnané, tam totiž dochází k nevyrovnanosti průměru dosažených 

součtů bodů. Medián Základní školy U Boroviček je osm. Celkový součet bodů 

jednotlivých žáků se pohybuje v rozmezí jednoho bodu (minimální získaný součet 

bodů), nikdo nezískal méně než jeden bod a dvanáct (maximální získaný součet bodů), 
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žádný z žáků nezískal více než dvanáct bodů. Přičemž největší zastoupení žáků 

se  nachází okolo mediánu. Nutno také zmínit, že hodnota p zde vyšla menší než 0,001, 

tudíž je statisticky významná a lze tedy říci, že se Základní škola u Boroviček 

od  zbylých dvou výrazně liší. 

Proti tomu hodnota mediánu druhých dvou základních škol dosahuje přibližně 

dvojnásobné hodnoty.  U Gymnázia Kladno a Základní školy Vodárenské vyšel medián 

patnáct. Dále můžeme vidět patřičný rozdíl v nejnižším a nejvyšším získaném součtu 

bodů na rozdíl od Základní školy U Boroviček. U Gymnázia Kladno se rozmezí 

nejnižšího součtu a nejvyššího součtu pohybuje ve větším součtu bodů. Tudíž 

minimální součet bodů u Gymnázia Kladno je dvanáct a maximální získaný součet bodů 

je devatenáct. V tomto rozmezí se rovněž pohybují veškeré body s tím, že největší 

množství získaných bodů se pohybuje okolo mediánu. Tyto hodnoty jsou významně 

vyšší oproti Základní škole U Boroviček.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se podíváme na porovnání Gymnázia Kladno se Základní školou 

Vodárenská, nelze zde zaznamenat významný rozdíl. Medián u obou běžných 

základních škol je stejný. Dále můžeme vidět, že rozmezí získaných bodů 

Graf č. 1 Porovnání výkonnosti všech základních škol bez ohledu na pohlaví 

s uvedenou hladinou významností mezi školami  

p < 0,001 

p = 1, 000 

p < 0,001 

Všechny školy 
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je na  podobné úrovni. Tudíž lze říct, že u Gymnázia Kladno a Základní školy 

Vodárenská se nenašel statisticky významný rozdíl. Tyto školy se tedy výkonnostně 

od sebe neliší. 

Níže na grafu č. 2 můžeme vidět rozdíl mezi dívkami a chlapci, kteří navštěvují 

základní školu U Boroviček. Graf č. 2 nám ukazuje, že dívky dosáhly většího 

průměrného bodového zisku, než dosáhli chlapci. Hodnota mediánu u dívek je rovna 

osmi a u chlapců sedm a půl. To nám říká, jakou průměrnou hodnotu daná skupina 

dosáhla. Dále můžeme vidět i rozdílné získané bodové ohodnocení, kdy u dívek 

se  součty bodů pohybují od jednoho bodu (minimální získaný součet bodů) až po 

jedenáct získaných bodů (maximální získaný součet bodů). Zde můžeme vidět, 

že  veškeré získané součty bodů si jsou podobné. Žádná z dívek svojí výkonností 

nevyčnívá ani nezaostává. Naopak u chlapců výkonnost tak jednotná není. U chlapců 

dochází k  rozdílným výsledkům. Údaje, které z tohoto testování vyplynuly, nejsou 

statisticky významné, neboť p = 1,000. Což znamená, že dívky a chlapci ze Základní 

školy U Boroviček se od sebe statisticky významně neliší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 Porovnání výkonnosti dívek a chlapců ze Základní školy U 

Boroviček s uvedenou hladinou významnosti p = 1, 000 

p = 1,000 

Základní škola U Boroviček 
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Následující graf č. 3 nám porovnává dívky a chlapce, kteří navštěvují Gymnázium 

v  Kladně. Počet žáků, kteří se zapojili do výzkumu lze najít v tabulce č. 1. Zde je velice 

zajímavé, že obě skupiny mají stejnou prostřední hodnotu, která je patnáct. V obou 

skupinách je nejnižší součet bodů dvanáct. Jediný rozdíl mezi dívkami a chlapci 

je  v nejvyšším získaném bodovém ohodnocení, které získali za  jednotlivé pohybové 

úkoly. U dívek se objevil nejvyšší součet devatenáct bodů oproti chlapcům, kde největší 

získaný součet bodů je osmnáct,  tedy  o  jeden bod méně než u dívek. Lze tedy říci, 

že  u žáků Gymnázia Kladno se nenašel významný statistický rozdíl a tudíž se skupiny 

od  sebe neliší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při porovnávání dívek a chlapců ze Základní školy U Boroviček (viz. graf č. 3) a žáků 

Gymnázia Kladno (viz. graf č. 4) si můžeme všimnout významných rozdílů v získaném 

bodovém ohodnocení. Chlapci ze Základní školy U Boroviček dosáhli nejvyššího 

bodového hodnocení dvanáct bodů, avšak tento výkon je nejnižším získaným bodovým 

součtem u chlapců z Gymnázia Kladno. Tedy výkonnostní rozdíl je až dvojnásobný. 

Graf č. 3 Porovnání výkonnosti dívek a chlapců z Gymnázia Kladno 

s uvedenou hladinou významnosti p = 1, 000 

p =1,000 

Gymnázium Kladno 
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Podobně jsou na tom také dívky. Výkonost dívek ze Základní školy U Boroviček 

je  rovněž dvojnásobně nižší oproti dívkám, které navštěvují Gymnázium Kladno. Zde 

se hladina významnosti pohybuje p < 0,001 což udává, že rozdíly mezi jednotlivými 

pohlavími jsou významné, a tudíž se tyto skupiny navzájem od sebe liší. 

 

Dále byli porovnáváni chlapci a dívky ze Základní školy Vodárenská v Kladně. 

V grafu č. 4 můžeme vidět podobně jako u  Gymnázia Kladno, že zde není markantní 

rozdíl v  celkovém získaném součtu bodů u jedinců. Prostřední hodnota je patnáct. Tato 

prostřední hodnota je shodná u obou pohlaví, přesto je u dívek patrná lepší výkonnost. 

Ohledně nejvíce dosaženého součtu bodů jsou tyto dvě skupiny stejné, podobně jako 

u  získání nejmenšího počtu bodů z celkového hodnocení. Můžeme tedy říct, 

že  výkonnost chlapců a dívek, kteří navštěvují Základní školu Vodárenská se neliší, což 

dokazuje hladina významnosti p = 1,000. 

 

V porovnání Základní školy U Boroviček a Základní školy Vodárenská, lze najít 

významné rozdíly ve výkonnosti u jednotlivých pohlaví. Dívky ze Základní školy 

U  Boroviček jsou v porovnání s dívkami ze Základní školy Vodárenská v patřičném 

deficitu, neboť jejich výkonnost je o více než polovinu slabší. Celkový rozdíl mezi 

těmito skupinami je zhruba poloviční. Výjimku tvoří pár dívek, které se vyrovnaly 

spodní hranici. Prostřední hodnota dívek U Boroviček byla naměřena osm, což 

je  o  polovinu slabší výsledek než u dívek ze Základní školy Vodárenská. Zde hladina 

se hladina významnosti pohybuje jako p < 0,001, což nám potvrzuje statistickou 

významnost, a  tudíž i významný výkonností rozdíl mezi těmito skupinami. 

 Významný výkonnostní rozdíl byl zaznamenán i u chlapců. Chlapci ze Základní 

školy U Boroviček (viz. graf č. 2) jsou v porovnání s výkony chlapců ze Základní školy 

Vodárenská (viz. graf č. 5) významně slabší. Maximální dosažená hodnota chlapců ze 

Základní školy U Boroviček nedosahuje ani k nejnižšímu získanému bodovému zisku 

chlapců ze Základní školy Vodárenská. Medián, který byl stanovený pro chlapce 

U  Boroviček, je menší zhruba o polovinu oproti mediánu chlapců,  kteří  navštěvují 

Základní školu Vodárenská.  
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Při porovnávání žáků (celkový počet probandů viz. tabulka č. 1), kteří navštěvují běžné 

základní školy (Gymnázium Kladno a Základní škola Vodárenská) si lze všimnout, 

že  výsledná prostřední hodnota je u obou shodná, vyjma rozmezí minimálního 

a  maximálního dosaženého součtu bodů. V tomto ohledu žáci z Gymnázia Kladno 

obstáli o něco lépe oproti žákům z Vodárenské. Nicméně tento rozdíl je zcela 

minimální. A tudíž lze říci, že tyto dvě skupiny se navzájem od sebe neliší. 

Při porovnání dívek u obou zmíněných škol si můžeme všimnout, že dívky dosáhly 

totožného bodového ohodnocení. Medián pro obě skupiny vyšel 15.  Jediné, kde 

se  dívky od sebe liší, je v minimálním dosažení celkového součtu bodů, což potvrzuje 

hladina významnosti kdy p = 1,000 a tím pádem nám ukazuje, že se tyto dvě skupiny 

navzájem od sebe neliší. 

Chlapci ze Základní školy Vodárenské mají totožné bodové ohodnocení jako chlapci, 

kteří navštěvují Gymnázium Kladno. I zde medián vyšel v obou testovaných skupinách 

Graf č. 4 Porovnání výkonnosti dívek a chlapců ze Základní školy Vodárenská 

s uvedenou hladinou významnosti p = 1, 000 

p =1,000 

Základní škola Vodárenská 
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shodně. Chlapci se od sebe významně neliší. Jejich výkonnost v tomto testování je tedy 

stejná. Podobně jako u dívek hladina významnosti se pohybuje p  =  1,000, což nám 

ukazuje, že se tyto dvě skupiny navzájem od sebe neliší. 

Tabulka 3 Průměrné hodnoty jednotlivých cviků (dívky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

cvik 1 - Dřep spatný („Pavouk“); cvik 2 - Váha předklonmo v kleku („Letadlo“); cvik 3 - Stoj na pravé 

(levé) („Čáp“); cvik 4 - Stoj zkřižmo („Turek“); cvik 5 - Mírný stoj rozkročný, skokem dvojný obrat 

(o 360°); cvik 6 - stoj na pravé (levé), poskokem celý obrat; cvik 7 - Klek skrčmo, napjatá chodidla 

(„Klekačka“); cvik 8 - Dřep přednožný levou, pravá na patě („Kozáček“); cvik 9 - Sed pokrčmo roznožný 

(„Medvídky“); cvik 10 - Stoj na levé (pravé), proskočit („Okno“). 

 

 

 
Základní škola 

U Boroviček 

Gymnázium 

Kladno 

Základní škola 

Vodárenská 

Cvik 1 0,69 1,54 0,85 

Cvik 2 0,85 1,85 1,38 

Cvik 3 0,92 1,62 2 

Cvik 4 0,54 2 1,62 

Cvik 5 1 1,69 1,46 

Cvik 6 0,92 1,54 1,85 

Cvik 7 0,69 1,61 2 

Cvik 8 0,46 1,77 1,69 

Cvik 9 0,92 1,69 1,92 

Cvik 10 0,15 0,23 0,07 
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Tabulka 4 Průměrné hodnoty jednotlivých cviků (chlapci) 

 
Základní škola 

U Boroviček 
Gymnázium 

Kladno 
Základní škola 

Vodárenská 

Cvik 1 0,79 1,69 1,47 

Cvik 2 0,71 1,31 1,47 

Cvik 3 1,29 1,85 1,71 

Cvik 4 0,71 1,85 1,76 

Cvik 5 0,71 1,62 1,65 

Cvik 6 1,07 1,85 1,47 

Cvik 7 0,64 2 1,65 

Cvik 8 0,43 1,31 1,59 

Cvik 9 1,07 1,54 1,41 

Cvik 10 0,14 0,23 0,29 

 

 

 

Legenda: 

cvik 1 - Dřep spatný („Pavouk“); cvik 2 - Váha předklonmo v kleku („Letadlo“); cvik 3 - Stoj na pravé 

(levé) („Čáp“); cvik 4 - Stoj zkřižmo („Turek“); cvik 5 - Mírný stoj rozkročný, skokem dvojný obrat 

(o 360°); cvik 6 - stoj na pravé (levé), poskokem celý obrat; cvik 7 - Klek skrčmo, napjatá chodidla 

(„Klekačka“); cvik 8 - Dřep přednožný levou, pravá na patě („Kozáček“); cvik 9 - Sed pokrčmo roznožný 

(„Medvídky“); cvik 10 - Stoj na levé (pravé), proskočit („Okno“). 

 

 

Jak uvádí tabulka 3, největší výkonnostní rozdíl je patrný ve cviku č. 4 („Turek“), kdy 

dívky bez  specifických poruch učení mají výrazně vyšší průměrný počet bodů než 

dívky,  které navštěvují Základní školu U Boroviček. Další významný výkonnostní 

rozdíl se projevil u cviku č. 7 („Klekačka“), zde je opět tento rozdíl vyšší.  Dále 

je  rozdíl patrný i při cviku č. 8 (Kozáček“), dívky z Gymnázia Kladno a Základní školy 

Vodárenská jsou o polovinu lepší než dívky ze Základní školy U Boroviček. Oproti 

tomu rozdíly ve cviku č. 10 jsou minimální. 

Tabulka 4 uvádí největší výkonnostní rozdíly podobně jako u dívek ve cviku 

č.  4 („Turek“), kdy  chlapci ze Základní školy U Boroviček dosáhli výrazně nižšího 

průměrného počtu bodů než chlapci, kteří navštěvují Gymnázium Kladno a Základní 
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školu Vodárenská.  Dále se vyskytl patrný rozdíl při cviku č. 7 („Klekačka“), kdy 

se  projevil až poloviční významný výkonnostní rozdíl mezi chlapci U Boroviček 

s  chlapci z Gymnázia Kladno a  Základní školy Vodárenská. Další výkonnostní rozdíl 

se projevil u cviku č. 8 („Kozáček“), chlapci se specifickými poruchami učení a chování 

dosáhli nižších průměrných hodnot než chlapci Z Gymnázia Kladno a Základní školy 

Vodárenská. Nejmenší výkonnostní rozdíl se projevil podobně jako u dívek ve cviku 

č.  10 („Okno“). 

12. Diskuze  

Samotné měření proběhlo bez větších komplikací, a to především díky přesným 

pokynům a instrukcím ke konkrétním úkolům. Celá baterie Iowa Brace testu tak byla 

žáky zvládnuta podle výše uvedené metodiky. Na základě zmíněného testu bylo 

předpokladem, že žáci z běžných základních škol dosahují v daném testu vyššího počtu 

bodů než žáci se  specifickými poruchami učení a  chování.  Toto zjištění uvádí rovněž 

Wong, Butler (2012), kteří sníženou výkonnost dětí se specifickými poruchami učení 

a  chování spatřují ve vnějších a vnitřních faktorech. Vnitřními faktory autoři rozumí 

vrozené dispozice k těmto poruchám, vnějším pak prostředí, ve kterém dítě vyrůstá (do 

kterého patří i škola).  

Statisticky nejvýznamnější rozdíl byl v porovnání Základní školy U Boroviček 

s  Gymnáziem Kladno a Základní školou Vodárenská, kdy byly rozdíly zaznamenány 

na  hladině významnosti p <0,001. Lze tedy říci, že žáci, u kterých nebyly 

diagnostikovány specifické poruchy učení a chování, jsou v celkovém součtu bodů 

významně lepší než žáci se specifickými poruchami učení a chování. Při porovnání 

kategorie žáků se specifickými poruchami učení a chování dle pohlaví nebyl prokázán 

statisticky významný rozdíl. Jejich rozdílnost byla určena pouze hraničními hodnotami, 

tedy minimálním a maximálním součtem bodů z testu. Proto je možno říci, že bodový 

zisk v Iowa-Brace testu žáků se specifickými poruchami učení a chování není statisticky 

závislý na pohlaví jedince. Testy, které tvoří Iowa-Brace test, zkoumají z velké části 

koordinační schopnosti jedince (Štěpnička, 1976). Jelikož žáci se specifickými 

poruchami učení a chování dosáhli nižšího zisku bodů právě v koordinačních cvičení 

testové baterie, je možno konstatovat, že tito žáci mají celkově horší koordinační 

schopnosti. K obdobnému závěru dospěla rovněž Zelinková (2017). Věk v tomto 

testování nehraje roli, protože se všichni testovaní žáci nachází ve starším školním věku 
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(14-15let) (Zumr, 2019). V testu se prokázal menší rozdíl v pohyblivosti, kde se u žáků 

s poruchami učení vyskytla zhoršená pohyblivost, která jim neumožnila dostatečně 

splnit některé pohybové úkoly. Suhali (2019) nás dále utvrzuje ve své studii, že žáci 

staršího školního věku se specifickými poruchami učení mají významně zhoršenou 

pohyblivost. Jucovičová (2014) k tomu dodává, že poruchy učení a chování jsou dobře 

usměrňované působením školního prostředí, díky zařazení do kolektivu k ostatním 

dětem a kladného působení pedagoga. Dále vlivem tělesné výchovy, neboť správné 

vedení v tělesné výchově pomáhá ke zlepšení pohybových dovedností, zejména 

koordinačních (Hrabinec, 2017).  

 Při porovnání dívčích kategorií byl zjištěn rozdíl na hladině významnosti 

p  < 0,001. Dívky ze Základní školy U Boroviček dosáhly celkově polovičního počtu 

bodů, oproti dívky z Gymnázia Kladno a Základní školy Vodárenská. Vzájemné 

porovnání dívek bez specifických poruch učení a chování (Gymnázium Kladno 

a  Základní škola Vodárenská) prokázalo pouze malý statistický rozdíl. Tento výsledek 

potvrdil, že rozdíl ve výsledcích Iowa-Brace testu je významný pouze při porovnání 

dívek na základě přítomnosti či nepřítomnosti specifických poruch učení a chování. Lze 

tedy říci, že  specifické poruchy učení a chování mají u dívek negativní vliv na jejich 

motorickou docilitu. K obdobným závěrům ve svých pracích došly i Peřinová (2013) 

a  Svobodová (2010).  

Podobné výsledky byly zjištěny i v chlapeckých kategoriích. Při porovnání 

chlapců se specifickými poruchami učení a chování s chlapci bez těchto poruch byl 

zjištěn rozdíl na hladině významnosti p <0,001. Je tedy rovněž možno konstatovat, 

že  přítomnost specifických poruch učení a chování u chlapců negativně ovlivňuje 

výsledek v Iowa-Brace testu. Rozdíl mezi kategoriemi chlapců je tak velký, že výsledný 

průměr bodů chlapců se specifickými poruchami učení a chování je roven minimálnímu 

počtu bodů získaného ve skupině chlapců bez specifických poruch učení a chování. 

Přestože chlapci v adolescentním věku mají přirozeně vyšší výkonost ve většině 

pohybových schopností (především pak v síle), tato zdánlivá výhoda se při našem 

testování motorické docility neodrazila ve výsledných datech (Dovalil, 2002). Naopak 

výsledky dívek byly o něco lepší, tento rozdíl však není statisticky významný. 

Při porovnání výsledků cviku č. 4 („Turek“) je patrný rozdíl v průměru 

dosažených bodů jednotlivých skupin, kdy průměrná dosažená hodnota dívek 
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z Gymnázia Kladno a Základní školy Vodárenská je zhruba o polovinu vyšší než 

průměrná bodová hodnota dívek ze Základní školy U Boroviček. U cviku 

č. 7  („Klekačka“) se vyskytl opět významný výkonnostní rozdíl, kdy dívky 

se  specifickými poruchami učení a chování dopadly o poznání hůře. Výsledek 

průměrné hodnoty dívek se specifickými poruchami učení a chování je 0,64 což 

je  poloviční výkon, kterého dosáhly dívky bez těchto poruch. Poslední významný 

rozdíl se  projevil u cviku č.  8  („Kozáček“), kdy byly dívky bez specifických poruch 

učení a chování výkonnostně lepší. Jejich průměrný bodový výsledek se významně 

blížil hodnotě maximálního počtu bodů (1,69 a 1,77). Naopak průměrná hodnota 

bodového zisku dívek ze Základní školy U Boroviček se pohybovala u minimální 

hodnoty (0,46). Rozdíly mezi dívkami z Gymnázia Kladno a Základní školy 

Vodárenská jsou minimální. Pravděpodobnou příčinou je negativní vliv specifických 

poruch učení a  chování na motorický projev z důvodu nízké koncentrace a zhoršené 

hrubé motoriky, díky níž dělá dětem problém zopakovat dané pohybové úkoly (Werner 

et al., 2012). 

V chlapeckých kategorií byly zjištěny podobné rozdíly u stejných cviků. 

Průměrná dosažená hodnota bodů ve cviku č. 4 („Turek“) je u chlapců se specifickými 

poruchami významně nižší než u chlapců bez specifických poruch učení. Při cviku č. 

7  („Klekačka“) byla průměrná hodnota opět významně nižší u chlapců, kteří navštěvují 

Základní školu U Boroviček oproti chlapcům z běžných základních škol. Významný 

výkonnostní rozdíl se projevil u cviku č. 8 („Kozáček“), kdy chlapci se  specifickými 

poruchami učení a chování dosáhli o více než polovinu nižších výsledků 

oproti chlapcům bez specifických poruch. Ten to cvik za problémový považuje rovněž 

Heřmánek (2018), který také zjistil významně slabší výkonnost chlapců se specifickými 

poruchami učení a chování. U chlapců, kteří navštěvují Gymnázium Kladno a Základní 

školu Vodárenská, nebyl nalezen významný výkonnostní rozdíl. Pravděpodobnou 

příčinou v rozdílném pohybovém projevu je negativní vliv specifických poruch učení 

a  chování na motorickou výkonnost jedince (Jucovičová, 2014). Obdobný závěr 

dokládá Nováková (2007).  

Výsledky našeho měření se shodují s řadou dalších výzkumů věnujících 

se  porovnávání studentů se specifickými poruchami učení a chování a bez nich 

(Heather, Karras, et. al, 2019; Westendrop, Hartman et. al, 2011). Je tedy dokázáno, 

že  zmíněné poruchy mají zásadní vliv na motorickou docilitu dětí, mládeže i dospělých. 
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Na základě zjištěných údajů bychom podobně jako Zelinková (2017) 

doporučovali zařazení většího množství hodin, které pomáhají žákům s horší 

motorickou docilitou naučit se požadovaným pohybovým dovednostem. Nejvhodnějším 

doporučení pro zlepšení pohybových úkolů u dětí se specifickými poruchami učení 

a  chování je dodržování správného metodického postupu (nejjednoduššího 

ke složitějšímu pohybu) (Jucovičová,2010). Ke každému žákovi, který má zmiňované 

poruchy, je nutné přistupovat individuálně. Rovněž je velice důležité nevyčleňovat žáka 

z kolektivu, ale  spíše se snažit ho motivovat a zapojovat do pohybové činnosti 

(Jucovičová, 2014).   

Na základě provedeného výzkumu je tedy možné vyhodnotit předem stanovené 

hypotézy výzkumu: 

Hypotéza č. 1.: Žáci se specifickými poruchami učení a chování, mají nižší výkonnost 

   v Iowa-Brace testu než žáci bez těchto poruch. 

Hypotéza byla potvrzena. Žáci se specifickými poruchami učení v Iowa-Brace 

testu mají významně nižší výkonnost než žáci z běžných základních škol, a to zhruba 

o  polovinu. Výkonnostní rozdíl mezi studenty není závislý na jejich pohlaví, ale pouze 

na přítomnosti daných poruch, které omezují koncentraci a schopnost napodobovat 

pohyby. 

Hypotéza č. 2.: Dívky se specifickými poruchami učení a chování, mají nižší výkonnost 

   v Iowa-Brace testu než dívky bez specifických poruch učení a chování. 

Hypotéza byla potvrzena. Prokázalo se, že výkonnost dívek se  specifickými 

poruchami učení a chování v Iowa-Brace testu je významně horší než u  dívek bez 

specifických poruch učení a chování.  

Hypotéza č. 3.: Chlapci se specifickými poruchami učení a chování, mají nižší  

   výkonnost v Iowa-Brace testu než chlapci bez specifických poruch učení 

   a chování. 

Hypotéza byla potvrzena. Výkonnost chlapců se specifickými poruchami učení 

v testování za pomocí Iowa-Brace testu je v porovnání s chlapci, u kterých se tyto 

poruchy neprojevily, významně nižší.  
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13. Limitující faktory výzkumu 

Limitem studie je záměrný výběr respondentů, který je způsoben nízkým počtem 

základních škol zaměřené na vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 

a  chování. Jsme však přesvědčeni, že pro potřeby diplomové práce byl tento výběr 

dostačující. 

Dalším limitem studie byla samotná práce se základními školami a žáky. 

Pro  práci se žákem byl nezbytný souhlas nejen vzdělávací instituce, ale rovněž rodiče 

nebo jiného zákonného zástupce, kvůli nízkému věku respondentů. Tyto nezbytnosti 

mohly ovlivnit výběr respondentů. 

Následujícím limitem je jednorázové měření, které nebylo vícekrát opakováno, 

a  tudíž mohlo být ovlivněno nízkou nebo naopak vysokou motivací žáků. Vliv tohoto 

limitu na  studii by bylo možné snížit opakovaným měření souboru probandů. Dalším 

limitem práce je motivace žáků, jak uvádí Žáčková (2013) je tento test náročný 

na  koordinaci pohybu a pro žáky se specifickými poruchami učení je obtížné správně 

provést jednotlivý cvik. Pro eliminaci dalších chyb veškeré měření, včetně úvodu 

do  měření, vysvětlení jednotlivých cviků i samotného měření výkonů, standardně 

pod  vedením mé osoby. 
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14. Závěr  

Výsledky Iowa-Brace testu ukazují, že výkony žáků se specifickými poruchami 

učení a chování jsou významně nižší než u žáků bez specifických poruch. Žáci 

se  specifickými poruchami učení a chování dosahovali pouze polovičních výsledků 

žáků druhé skupiny. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi pohlavími, ať již 

se specifickými poruchami učení a chování nebo bez nich. 

Nejvýznamnější průměrné bodové rozdíly byly zaznamenány u cviku č. 4 

(„Turek“), který hodnotí stav koordinačních schopností, dále cviku č. 7 („Klekačka“) 

tento cvik hodnotí koordinační schopnosti a explozivní sílu dolních končetin a na závěr 

u cviku č. 8 („Kozáček“), který hodnotí stav koordinačních schopností. Tedy stručně 

shrnuto, že specifické poruchy učení a chování mají značný negativních vliv 

na  koordinaci pohybu. 

Bylo tedy dokázáno, že výkonnost v Iowa-Brace testu je více ovlivněna 

přítomností specifických poruch učení a chování nežli pohlavím jedince. Rovněž 

se  prokázalo, že nejhorší výkonnost mají žáci se specifickými poruchami učení 

a  chování v koordinačně náročných cvicích.  

Pro zlepší koordinačních schopností u dětí se specifickými poruchami učení 

a  chování je zapotřebí zařazovat různé pohybové činnosti, které rozvíjí koordinační 

schopnosti, rovněž je důležitá značná pozornost při provádí těchto cviků. Dále 

je  zapotřebí dítě nevyčleňovat z kolektivu, ale spíše se snažit ho motivovat 

pro  vykonávání náročnějších pohybových úkolů.  

Zmíněné závěry nás utvrzují v počátečním předpokladu o horší motorické 

docilitě žáků se specifickými poruchami učení a chování. Do budoucna by bylo vhodné 

rozšířit aktuální poznatky o motorické docilitě studentů se specifickými poruchami 

učení a chování a na základně nalezených a výsledků určit, které pohybové aktivity jsou 

pro tuto skupinu populace příliš náročné a které naopak mohou zvládnout bez větších 

problémů.  
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