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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá možností diagnostiky a rozvoje úrovně dílčích funkcí u dětí se 

sluchovým postižením v předškolním věku, vzhledem k nezbytnosti daných schopností při 

osvojování si především základních školních dovedností, tzn. čtení, psaní a počítání. Děti se 

sluchovým postižením jsou v této oblasti specifickou skupinou, protože se u nich mohou 

vyskytnout obtíže při získávání informací z majoritní auditivní společnosti, a tudíž i s 

osvojováním si potřebných znalostí. Jedním z cílů zde představené práce je zjistit, jaké 

diagnostické materiály jsou vhodné a vypovídající pro práci s dětmi se sluchovým postižením 

v předškolním věku, zda to jsou testy primárně vyhrazené pro tuto skupinu dětí nebo lze 

efektivně používat testové baterie určené pro děti slyšící. Druhým cílem této práce je určit, zda 

a v jak významné míře dojde ke zlepšení výsledků testů za období, kdy s dětmi probíhala řízená 

činnost v porovnání s dobou, kdy s nimi podobné aktivity nebyly realizovány. S vybranými 

dětmi se sluchovým postižením probíhalo půlroční výzkumné šetření, kdy byly opakovaně 

testovány pomocí dvou různých diagnostických materiálů. Ve druhé části výzkumu s těmito 

dětmi probíhala záměrná práce, která měla přispět k rozvoji jejich dílčích funkcí. Z předložené 

analýzy získaných dat lze zodpovědět výzkumné otázky, které se týkající specifické diagnostiky 

a práce s dětmi se sluchovým postižením v předškolním věku. Na závěr diplomové práce jsou 

uvedena doporučení vyplývající z analýzy získaných dat k diagnostickému přístupu a rozvoji 

dětí se sluchovým postižením.  
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ABSTRACT 

This thesis deals with the diagnostics and development level of partial functions of preschool 

children, due to the necessity of the skills for acquiring basic school skills, ie. reading, writing 

and counting. Children with hearing disabilities are a specific group in this area due to the 

possible difficulties in obtaining information from the majority auditory society, and thus 

acquiring the necessary knowledge. One of the goals of the thesis presented here is to find out 

what diagnostic materials are suitable and evaluating for children with hearing disabilities in 

preschool age. Whether tests are primarily focused for this group of children or tests designed 

for hearing children can be used effectively. The second goal of this thesis is to determine if 

and to what extent there will be an improvement in test results in case of controlled activities 

took place with children in comparison with the period when similar activities were not carried 

out with them. A six-month research was conducted with selected children with hearing 

disabilities, during which they were repeatedly tested using two different diagnostic materials. 

In the second part of the research, intentional activities took place with selected children, which 

was contributing to the development of their partial functions. From the presented analysis of 

the obtained data it is possible to answer the research questions concerning specific diagnostics 

and work with children with hearing disabilities in preschool age. The final part of the thesis 

concerns recommendations, which are result from the analysis of the the obtained data from the 

diagnostics approach and development of children with hearing disabilities. 
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Úvod  

Smysly nám poskytují mnoho informací z okolního světa. Pokud jeden či více smyslů 

nefungují tak, jak by měly, má člověk zásadně ztížené podmínky pro získávání a osvojování si 

nových schopností a dovedností. Jedním z nejdůležitějších smyslů, který nám zprostředkovává 

množství podnětů, je sluch. Dle Světové zdravotnické organizace je postižení sluchu mezi 15 

hlavními příčinami celosvětově zatěžujících nemocí či zranění (Global Burden of Disease), a 

také se toto znevýhodnění pohybuje na druhé pozici v rámci výzkumu WHO1, který mapoval 

míru zátěže na člověka, která je způsobená postižením či nemocí (Years Lived with Disability). 

Světová zdravotnická organizace také udává, že kvůli sluchovému postižení dochází u takto 

handicapovaných osob k různě závažným obtížím ve vývoji jazyka i rozvoji kognitivních 

funkcí. Taktéž se u těchto osob projevuje pomalejší tempo při vzdělávání, což má následně vliv 

na získávání a udržení zaměstnání. Nicméně jako největším a nejpalčivějším důsledkem se zdá 

to, že osoby se sluchovým postižením stojí na pomezí sociální izolace mezi slyšící a neslyšící 

společností. (World Health Organisation, 2020a) 

Podle těchto údajů je nezpochybnitelné, že mít sluchové postižení jistě není snadné, 

převážně z hlediska bytí ve společnosti, získávání vědomostí, znalostí a dosažení vyššího 

společenského statutu. Přesto nic není černobílé, a pokud se od nejútlejšího věku pracuje 

s dítětem se sluchovou vadou, lze dosáhnout velmi dobrých výsledků v celkovém rozvoji 

osobnosti.   

V historii se objevilo několik více či méně úspěšných učitelů, kteří se zabývali tím, jak 

pozdvihnout ducha neslyšících prostřednictvím učení. Jedním ze skeptiků možnosti vzdělávat 

neslyšící byl Aristoteles, který nepřipouštěl výuku takovýchto dětí z důvodu nemožnosti 

přijímat informace skrze sluch. Opakem se jeví Jan Amos Komenský, který uvádí, že při výuce 

je nezbytné užívat názornosti a vše zobrazovat, protože skutečná znalost je založená na obrazu. 

A zdůrazňuje, že vyučování má být pro všechny bez rozdílu. (2004) Toto jako by byl návod 

určený přímo pro učitele a osoby podílející se na výchově a vzdělávání dětí se sluchovým 

postižením, resp. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Sluchové postižení lze tedy považovat za poměrně omezující stav, a pokud se s dítětem 

s tímto handicapem nepracuje od nejútlejšího věku, aby se včas předcházelo vzniku vývojových 

nedostatků, mohlo by to mít nezměrné dopady právě na osobnost dítěte. 

 
1 WHO = World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace) 
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Tato práce se tedy zaměřuje na zjištění informací, které se týkají úrovně dílčích funkcí 

u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku, které se velkou měrou podílejí na 

schopnostech a dovednostech těchto dětí. Porovnává výsledky z různých typů diagnostických 

materiálů a osvětluje tak otázku, zda je nutné používat specifické testy určené pro děti se 

sluchovým postižením. V rámci výzkumného šetření se také zjišťuje, zda má specificky řízená 

práce s dětmi se sluchovým postižením významný vliv na rozvoj jejich poznávacích procesů či 

nikoliv. To by totiž mohlo poukázat na to, jak efektivně pracovat s dětmi se sluchovým 

postižením, a tak zvyšovat úroveň jejich kognitivních schopností, což by vedlo k lepším 

výsledkům ve vzdělávání a následně i k jejich kvalitnějšímu uplatnění na trhu práce.  
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1 Charakteristika dítěte se sluchovým postižením  

Sluch je jeden ze smyslů, který nám umožňuje komunikovat, získávat informace, ale 

především plnohodnotně se zapojit do společnosti. To vše díky schopnosti slyšet a zpracovávat 

slyšené. Pokud se ovšem vyskytne problém ve sluchovém vnímání, ovlivňují se tím i další 

funkční oblasti důležité pro rozvoj dítěte. 

 Houdková uvádí, že v rámci komunikace mezi matkou a dítětem dochází k předávání 

emocí, pocitů, osobních zkušeností a potřeb. Když tedy dojde k nějaké odchylce v oblasti 

komunikace, mohou nastat patologické vzorce ve zdravém citovém a kognitivním vývoji dítěte. 

(2005) 

 Komunikace mezi matkou a dítětem se sluchovým postižením znamená zvolit takový 

komunikační kód, který bude vyhovovat především dítěti a bude mu smyslově přístupný. 

Nicméně vzhledem k tomu, že se v naprosté většině rodí sluchově postižené dítě do slyšící 

rodiny a novorozenecký screening zaměřený na zjištění sluchové vady není v České republice 

povinný, je odhalení sluchové vady, a tudíž včasný výběr kompenzační pomůcky a případně i 

zvolení vhodného komunikačního kódu, poměrně obtížné.  

 Sluchové postižení neutváří podstatu osobnosti dítěte, nicméně ji z velké míry 

ovlivňuje. Proto je na místě zjišťovat, jaké charakteristiky má daná sluchová vada a jak lze tuto 

vadu případně kompenzovat.  

Sluchové postižení tedy můžeme dělit dle několika kritérií: místo postižení, stupeň, 

příčina a doba vzniku sluchové vady. Všechny tyto rozlišovací rysy podmiňují širokou škálu 

sluchových vad, které následně vyžadují unikátní podporu a přístup k danému dítěti.  

„Trvalé patologické změny sluchu, tzv. vady sluchu, se již nazývají sluchovým 

postižením. Nelze je vyléčit, ale pouze korigovat speciálními technickými pomůckami a u 

některých ani korekce není možná.“ (Muknšnáblová, 2014, s. 17-18) Pokud vyjdeme z této 

definice, naše pozornost se zaměří na možnosti využití technických pomůcek při zjištěné 

sluchové vadě. Sluchovou vadu lze korigovat sluchadlem nebo kochleárním implantátem. 

Uživatelé sluchadel většinou spadají do stupně ztráty sluchu v pásmu nedoslýchavosti. 

V případě, že dítě má takovou ztrátu sluchu, že ani s nejvýkonnějšími kompenzačními 

pomůckami nemůže vnímat zvuk sluchem, je řazeno mezi osoby neslyšící. Specifika těchto 

skupin jsou uvedena v následujícím textu.  
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1.1 Neslyšící dítě 

Neslyšící dítě je dle dělení Světové zdravotnické organizace to dítě, které má sluchovou 

ztrátu větší než 81 dB, což znamená, že dané dítě má těžkou až velmi těžkou sluchovou vadu 

na obou uších a může vnímat pouze velmi hlasité zvuky nebo neslyší vůbec nic. V tomto 

případě je sluchová ztráta tak velká, že kompenzační pomůcky nepřináší užitek svému uživateli. 

(World Health Organization, 2020) 

Hned několik autorů, např. Kosinová (2008), Hrubý (1999), Lane (2013) atd., uvádí dva 

typy přístupů k neslyšícím osobám, které se promítají do celkové charakteristiky osobnosti 

dítěte a posléze dospělého jedince. První je medicínský pohled na neslyšící, který se zaměřuje 

na velikost ztráty sluchu a její možnou kompenzaci tak, aby se daný jedinec mohl co nejlépe 

integrovat do slyšící společnosti. Neslyšící dítě má být ve speciálně pedagogické péči, která 

vede k maximálnímu využívání zbytků sluchu. Obecně by se dalo říci, že k tomuto přístupu 

směřují spíše slyšící rodiče neslyšících dětí, pro které je sluchové postižení jejich dítěte 

problémem jako jakékoliv jiné znevýhodnění. Pro druhou skupinu není sluchová ztráta 

klíčovým znakem pro vlastní sebepojetí a sebeurčení. Význačným prvkem se zde stává znakový 

jazyk, který je běžným komunikačním jazykem, který se ze zjevných důvodů bude používat a 

předávat spíše v neslyšících rodinách, kde mají sluchové postižení rodiče, a tudíž budou 

znakový jazyk používat i se svými neslyšícími dětmi. (Potměšil, 2015, s. 55)  

 

1.2 Nedoslýchavé dítě 

Za nedoslýchavé dítě můžeme dle klasifikace WHO označit to dítě, které má ztrátu sluchu 

v rozmezí 26 – 80 dB, přičemž se nedoslýchavost dělí na lehkou, střední a středně těžkou vadu 

sluchu. V tomto pásmu se objevují problémy od mírnějších, jako např. obtíže s rozuměním 

šeptané řeči, problémy s rozuměním hlasité řeči na delší vzdálenost či komplikace se slyšením 

normální hlasité řeči i na bližší vzdálenost, až po schopnost slyšet pouze velmi hlasitou řeč či 

zvuky z okolí. (World Health Organization, 2020) 

Pokud sluchová vada není diagnostikována jako těžká, lze ji zpravidla úspěšně 

kompenzovat technickou pomůckou – sluchadlem. Následně se přistupuje k podpoře 

využitelnosti zbytků sluchu ve spolupráci s odborníky z řad speciálních pedagogů. 

Nedoslýchavé dítě, které má kompenzované využitelné zbytky sluchu se po souhlasu rodičů 

většinou umisťuje do vzdělávací instituce běžného typu, tedy školní integrace. (Potměšil, 2015, 

s. 53) 
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Nabízí se zde otázka, jakým způsobem s nedoslýchavým dítětem komunikovat. Pokud 

budeme chtít s dítětem komunikovat mluvenou řečí, musí být vytvořeny takové podmínky 

prostředí, které dítěti maximálně usnadní slyšení pomocí sluchadel, případně podpořené 

indukční smyčkou. (Potměšil, 2015, s. 54)  

Nicméně tato forma komunikace nemusí dítěti poskytovat stoprocentní spolehlivost 

v porozumění sdělovaného. V případě potřeby je tedy na místě doplnit hlavní komunikační kód 

dalším systémem, který zajistí vyšší míru pochopení orálně poskytované informace. Zákon č. 

384/2008 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob vymezuje několik 

komunikačních systémů, kterými je možné vizualizovat, a tedy lépe zpřístupnit mluvený projev 

komunikátora. Vhodným doplňkovým systémem může být například znakovaná čeština, která 

komunikantovi poskytuje vizuální oporu mluveného projevu skrze znaky znakového jazyka, 

které jsou s danou promluvou současně produkovány. Taktéž může být využívána prstová 

abeceda umožňující vizualizaci jednotlivých písmen české abecedy. Komunikační schéma 

zobrazující roli komunikátora a komunikanta zobrazuje obrázek 1.  

Avšak i tyto dva zmiňované komunikační systémy mají jedno podstatné úskalí a to, že 

jak dospělá osoba, tak i nedoslýchavé dítě, musí ovládat a rozumět těmto vizuálně motorickým 

komunikačním prostředkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma procesu komunikace (Pechačová, Natovová, 2012) 
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1.3 Dítě s kochleárním implantátem 

„Kochleární implantát je elektronické zařízení, které nahrazuje funkci poškozeného 

vnitřního ucha.“ (Cochlear, 2020) Pokud má dítě těžkou až velmi těžkou sluchovou vadu, je 

vhodným kandidátem pro implantaci a rodiče s touto kompenzační pomůckou souhlasí, 

přistupuje se k operaci. Zvukové signály nejsou zesilovány, jako je tomu u sluchadel. Zvukový 

signál je zakódován na elektrické impulzy, které stimulují sluchový nerv a ten následně přenáší 

dané informace do mozku. (Cochlear, 2020) 

Dítě s kochleárním implantátem, které je správně rehabilitované, by mělo být schopné 

zapojit se do slyšící společnosti bez větších obtíží. Samozřejmě je nevyhnutelné zajistit 

podmínky, které pomohou dítěti efektivně využívat potenciál implantátu. I když má tedy toto 

dítě sluchovou vadu, lze předpokládat, že bude integrováno do běžného školního zařízení a jeho 

komunikační preference bude převážně v orálně auditivní formě.  
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2 Vliv sluchového postižení na rozvoj dítěte 

Vývoj dítěte je možné popsat v několika stádiích. Etapa raného vývoje dítěte začíná již 

prenatálně u matky, dále po narození následuje novorozenecké období, kojenecké období, 

období batolete a předškolní období. (Šulová, 2010) Pokud dítě není nějakým způsobem 

znevýhodněno, např. dítě se sluchovým postižením, zrakovým postižením nebo nepochází ze 

sociálně znevýhodněného prostředí, má předpoklady k bezproblémovému vývoji. Když se však 

u dítěte vyskytne nějaký podobný handicap, může to mít značný vliv na intaktní vývoj a později 

i na jeho začlenění do společnosti.   

Intervenci pro správný vývoj dítěte se zdravotním postižením od raného věku se věnuje 

sociální služba tzv. raná péče, jejíž činnosti se zaměřují na „[…] výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.“ (Zákon o sociálních službách, 2009) Raná péče pro děti se sluchovým 

postižením se zabývá zejména podporou rodiny, aby se především rodiče naučili funkčně 

komunikovat se svým dítětem a byl tak podporován celkový vývoj dítěte s přihlédnutím na jeho 

individuální potřeby.  

To, že sluchové postižení má vliv na omezený příjem informací a následně na vývoj 

dětské psychiky se shoduje několik autorů, např. Solovjev (1977), Muknšnáblová (2014), 

Potměšil (2015). Solovjev se obecně zabývá problematikou primárního symptomu anomálie, 

který se u dítěte vyskytne v raném období, brání intaktnímu psychickému vývoji dítěte a tím 

způsobuje sekundární znevýhodnění. Většina těchto druhotných znevýhodnění mají funkční 

charakter a jsou typické pro danou skupinu primárních narušení. Navíc se obě  ̶  primární i 

sekundární  ̶  poškození ovlivňují vzájemně, a to tak, že primární postižení způsobuje vznik 

sekundárního znevýhodnění a naopak, „…sekundární symptomatika zvyšuje působení 

primárního symptomu.“ (Solovjev, 1977, s. 7)  

Bartoňová zmiňuje fakt, že děti se sluchovým postižením mají omezený rozsah stimulů, 

které mohou vnímat sluchem, což se netýká pouze řeči, ale i zvukových podnětů z okolního 

prostředí. Z hlediska auditivního vnímání tedy může docházet k podnětové deprivaci. (2007, s. 

138) 
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Nicméně vliv nějakého znevýhodnění nemusí být pouze negativní, ale lze spatřovat i 

určitý pozitivní charakter působící na psychický vývoj jedince s postižením. Solovjev to 

demonstruje na příkladu nevidomých dětí, které v důsledku zrakové vady mají problém s 

vizuální orientací v prostoru, přesto se tyto děti dokáží orientovat pomocí náhradních smyslů 

(např. sluchem) mnohem lépe než jejich vidící vrstevníci. (Solovjev, 1977, s. 8) 

 

2.1 Vliv sluchového postižení na psychický rozvoj dítěte  

Jednou z nedílných součástí správného vývoje dítěte je jeho psychika. Většina slyšících 

lidí uvádí, že ztráta sluchu v nich evokuje nepříjemné pocity a pobyt v naprostém tichu na ně 

působí tísnivě. Je důležité si uvědomit, že dítě se sluchovou vadou nemůže auditivní cestou 

efektivně kontrolovat své okolí, tudíž neví o tom, že se k němu například někdo nebo něco 

přibližuje a v těchto situacích může být více nervózní a popudlivé. Pokud dítě žije v prostředí, 

kde není nastaven vhodný komunikační kód, který dítěti zajistí možnost vyjádřit své pocity, 

emoce, přání i běžné denní potřeby, může dojít k častým negativistickým myšlenkám a 

odmítání další interakce s okolím. „V některých situacích dítě svoji nejistotu ventiluje 

agresivitou vůči ostatním nebo sobě.“ (Muknšnáblová, 2014, s.175)  

Pokud dítě musí čelit takto náročným situacím, je to pro něj velmi fyzicky i psychicky 

vyčerpávající. Platí, že každé dítě je jedinečné, a tudíž je jeho prožívání sluchového postižení 

individuální. „Obecně záleží především na věku dítěte, kdy došlo ke vzniku poruchy a na 

závažnosti vady sluchu, na temperamentu dítěte, zkušenostech, výchovném působení, na 

sociálním prostředí atd.“ (Muknšnáblová, 2014, s. 180) Ty děti, které mají sluchovou vadu již 

od narození, jsou na tento fakt „zvyklé“ a přizpůsobují se situacím lépe než ty děti, které o sluch 

přišly později, např. úrazem, a tudíž měly zkušenost se zvukem a slyšením. Je samozřejmě 

nezbytné, aby se s dítětem pracovalo a případné nepříznivé následky v jeho psychickém vývoji 

byli co nejvíce eliminovány. (Muknšnáblová, 2014, s.180) 

 

2.2 Vliv sluchového postižení na rozvoj kognice dítěte  

  „Kognitivní vývoj představuje vývoj poznávacích funkcí: vnímání, paměť, pozornost, 

představivost, myšlení, zpracování informací, plánování a organizování, řešení problémů a 

orientace v prostoru.“ (Potměšil, 2015, s. 66) Nádvorníková kognitivní rozvoj dělí na poznávací 

schopnosti a poznávací procesy. Tyto dvě oblasti slouží člověku jako podklad pro poznávání 

sebe a svého okolí.  
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Poznávací schopnost je pouze jakási možnost, která se nemusí projevit a rozvinout. Zatímco 

poznávací proces je už přímo daná psychická činnost, díky které se poznávání realizuje. Skrze 

zmíněné poznávací funkce se realizuje učení, které je východiskem pro intelektuální vývoj 

člověka. (2011, s. 8) Pro člověka je tedy velmi důležité podněcovat a rozvíjet poznávací funkce, 

aby mohl fungovat v každodenním životě. V případě, že v raném vývoji dítěte nastane nějaká 

komplikace, mohou být ovlivněny všechny zmíněné oblasti, které jsou nedílnou součástí 

osobnosti.  

Potměšil zmiňuje, že dítěti se sluchovým postižením chybí jeden smysl, který 

v důsledku ovlivňuje i ostatní smysly a to tak, že nedochází k integraci příchozích vjemů. Toto 

narušení zasahuje do všech poznávacích procesů. (2015, s. 52) Poruchu vnímání jako překážku 

v optimálním kognitivním vývoji dítěte spatřuje i Kohoutek, který ale přidává i výčet dalších 

faktorů ovlivňujících poznávací procesy, je to genetika, kulturní a sociální prostředí, rodinná 

výchova a také edukační prostředky školy. (2008, s. 18) 

Opoždění řečových projevů u dítěte se sluchovou vadou může způsobit stagnaci 

v psychickém vývoji. V batolecím období se dítě více zaměřuje na poznávání okolí skrze 

manipulaci s předměty a pozorování, což ale omezuje jeho úroveň symbolického myšlení. 

Předškolní věk je typický pro socializaci dítěte, a pokud se vyskytnou problémy ve vyjadřování, 

může to ovlivňovat emancipaci dítěte a projevují se i sklony k afektivnímu chování. V období 

školní docházky se projevují další obtíže, např. problém s formulací myšlenek, které se 

zaměřují spíše na konkrétní činnosti, takže nedochází k rozvoji abstraktního myšlení. 

V pozdějším věku se již setkáváme s opožděnějším nástupem formálních logických operací, 

čímž se projevují obtíže v oblasti funkční gramotnosti. (Svoboda, 2015, s. 436) 

Při diagnostice vývoje kognitivních procesů u dětí se sluchovým postižením je nutné, 

aby byl brán ohled na takový komunikační kód, kterému dítě rozumí a umí v něm komunikovat. 

V opačném případě by docházelo ke zkreslení a byla by hodnocena spíše jazyková úroveň a ne 

např. intelektové schopnosti dítěte. (Potměšil, 2012, s. 65) 

 

2.2.1 Vnímání  

 Vnímání nebo˗li percepce je proces, „[…] kdy jedinec prostřednictvím smyslů a s nimi 

souvisejících nervových center v mozku získává informace o okolních objektech, kvalitách a 

vztazích, a také o vlastním světě.“  (Hartl, 2010, s. 673)  
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 Pokud jde o smyslové vnímání, tak je naprosto jasné, že u dětí se sluchovým postižením 

je sluchové vnímání narušeno nebo zcela schází. Dítě tedy vnímá pouze ostatními smysly, a to 

má následně dopad na vývoj kognitivních funkcí. Pokud dítě není schopné identifikovat zvuky 

z okolí, odráží se to negativně na jeho pohybové koordinaci, protože např. reakce na zvuky jsou 

opožděné. V souvislosti s opožďováním řečového vývoje zaostává slovní zásoba dítěte a 

významné je i narušení gramatické stavby věty. V opozici se ale dítěti zlepšuje zrakové a 

taktilní vnímání. (Potměšil, 2012, s. 68) 

 

2.2.2 Paměť  

 Paměť je schopnost člověka přijímat, uchovávat a vybavovat informace, které byly 

nabyty časem. Existuje několik typů paměti, které se dělí dle různých kritérií. Známe paměť 

primární a sekundární, či senzorickou a ikonickou. Nejznámější dělení paměti je dle 

smyslových analyzátorů, které je následující ˗ paměť zraková, sluchová, čichová, chuťová, 

hmatová a smíšená. (Hartl, 2010, s. 382)  

 Jistým předpokladem je, že u dětí se sluchovou vadou bude problematická sluchová 

paměť. Pokud dítě nemůže efektivně vnímat sluchem, nemůže si ani vybavovat z paměti to, co 

neslyšelo. V protikladu k tomuto handicapu je u dětí se sluchovým postižením ve větší míře 

pozorována lepší zraková paměť než u slyšících vrstevníků. (Potměšil, 2012, s. 71) 

Paměť je v určitém směru základním stavebním kamenem pro vzdělávání. Pokud chce 

být dítě ale i dospělý člověk úspěšný v učení se novým věcem, je nezbytné, aby nejenže byl 

schopný přicházející poznatky vnímat, ale měl by je umět i udržet v paměti a posléze si je 

vybavit a použít přiměřeným způsobem. Jistou výhodou je, že paměť lze za vhodných 

podmínek rozvíjet celý život, a tedy i jedinci ze znevýhodněných podmínek mohou pracovat na 

tréninku této kognitivní funkce. (Nádvorníková, 2011, s. 74) 

 

2.2.3 Pozornost 

 „Zaměřenost a soustředěnost duševní činnosti na určitý objekt nebo na děj, např. 

poslouchání na rozdíl od prostého slyšení.“ (Hartl, 2010, s. 435) Pozornost v sobě zahrnuje 

mnoho prvků, které napomáhají v jejím udržení, např. nápadnost, neočekávanost, zájem, 

očekávání ale i únavu, která působí opačně. Je několik typů pozorností – aktivní, bezděčná, 

pasivní, primární aj. 
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 Míra pozornosti není významně závislá na sluchové ztrátě. Nicméně děti se sluchovým 

postižením mají při záměrné pozornosti na určitou činnost tu výhodu, že pozornost není rušena 

sluchovými podněty. (Potměšil, 2012, s. 73)  

 

2.2.4 Představivost  

 Představivost je definována jako „[…] vytváření myšlenek a obrazů bez přímé účasti 

smyslových podnětů; nejčastěji jde o spojování útržků předchozích smyslových zkušeností do 

nových celků […].“ (Hartl, 2010, s. 454)  

 Představivost je nutné rozvíjet, protože nám pomáhá tam, kde schází naše osobní 

zkušenost. Posléze nejen v dětském věku slouží fantazie ke tvořivosti, rozvíjení originality, 

nápadů a také k flexibilitě v myšlení, která je hlavně v dospělosti potřebná k řešení 

problematických situací. (Nádvorníková, 2011, s. 61) 

 I děti se sluchovým postižením mají fantazii a různě bohaté představy. Tyto vjemy se 

k nim nedostanou auditivní cestou, avšak o to bohatší je jejich vizuální imaginace. Neslyšící 

osoby mají jiný druh představivosti než osoby slyšící, avšak je stejně hodnotný. (Vysuček, 

Dámcová, 2008)  

 

2.2.5 Myšlení  

 Myšlení je „[…] poznávací proces probíhající mezi člověkem a okolím, proces analýzy, 

syntézy a odvozených operací; je sociálně podmíněn a významně svázán s řečí […].“ (Hartl, 

2010, s. 324) Tato kognitivní funkce je nezbytná pro pochopení souvislostí v různých životních 

situacích a orientaci v nich, taktéž se podílí na dovednosti vhodně reagovat na měnící se 

okolnosti. (Nádvorníková, 2011, s. 80) 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, sluchová vada ovlivňuje poznávací procesy dítěte, 

takže je tímto ovlivněno i myšlení. Dochází k obtížím při analýze informací i k odlišnému 

přístupu v řešení problémů. Může dojít k omezení abstraktního myšlení i k obtížím v logických 

operacích, nicméně pokud se bude správně pracovat s dítětem a budou se rozvíjet jeho 

schopnosti, nemusí dojít k patologickému vývoji. (Potměšil, 2012, s. 81) 
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2.3 Vliv sluchového postižení na rozvoj komunikačních dovedností dítěte  

Jestliže má dítě sluchovou vadu od narození, není možné ji jednoduše identifikovat bez 

podstoupení speciálních vyšetření, protože i neslyšící kojenec vydává zvuky, resp. brouká a 

žvatlá. Přesto následně mezi 17.–26. týdnem dítě žvatlat přestává, protože neslyší svůj vlastní 

hlas, a tudíž nemá potřebnou zpětnou vazbu na svůj zvukový projev, který by ho motivoval 

k další produkci vlastního hlasu. (Holmanová, 2005)  

Slyšící dítě začíná reagovat na zvuky, rozumí pokynům a koná podle nich, produkuje 

první hlásky, slabiky a slova. Podobné projevy dítě se sluchovou vadou nemá, a i když v jeho 

případě schází reakce na zvuk, odborníci rodiče uklidňují tím, že dítě je např. vzdorovité či jen 

tvrdě spí. Výraznější podezření nastává, když dítě začíná chodit, vzdaluje se od rodiny a 

nereaguje na zavolání a upozornění, poté již rodiče vyhledávají lékařskou pomoc. Avšak v této 

době je již narušen vývoj řeči, který je pomalejší a řeč „[…] je omezená a nedosahuje stupně 

odpovídajícího věku a intelektu.“ (Nováková, 2012, s. 50) 

Co je ovšem velmi důležité pro rozvoj jazyka u dítěte obecně, to je tzv. senzitivní 

období. Toto období je vymezeno druhým až třetím rokem věku dítěte, kdy je nervová soustava 

dostatečně vyvinuta pro osvojení si jazyka a to jakéhokoliv. Když ovšem nefunguje 

komunikace mezi dítětem a druhou osobou, vzniká tak komunikační bariéra, která je zásadnější 

než samotná ztráta sluchu. (Bartoňová, 2012, s. 139)  

Solovjev zmiňuje, že postižení sluchu přímo ovlivňuje rozvoj komunikace, který má 

druhotně také vliv na vývoj myšlení a rozvoj poznávacích činností. „Každé dítě se může úspěšně 

vyvíjet jen tehdy, jestliže se systematicky zvyšuje množství, rozmanitost a složitost vnějších vlivů, 

které jsou zprostředkovány především mluvenou řečí.“ (Solovjev, 1977, s. 20) Zde autor 

zmiňuje obavu o vývoj dítěte zvláště z toho důvodu, že se mu nedostává informací auditivní 

cestou. Toto tvrzení lze pochopit při pohlédnutí na dataci této publikace.  

Novější studie se nicméně shodují v tom, že pokud je dítě vystaveno jazyku, který mu 

je smyslově přístupný, což v případě dětí se sluchovým postižením, resp. dětí neslyšících, je 

jazyk znakový, nedochází k žádnému kognitivnímu strádání. (Allen, 2014) 

Na rozvoj komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením má vliv stupeň 

jejich sluchové ztráty. Pokud je dítě prelingválně neslyšící, tak jeho vývoj řeči se od intaktního 

vývoje liší kvantitativně i kvalitativně. Již bylo zmíněno, že pokud dítě nemá v raném období 

zpětnou sluchovou vazbu na svůj hlas, přestává žvatlat a broukat.  
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Bez případné kompenzace sluchové vady se řeč u těchto dětí nevyvine a jsou následně 

ovlivněny i další podstatné dovednosti, jako je např. myšlení. Dítě, které je ohluchlé 

postlingválně, může mít jistou výhodu, jestliže ke sluchové ztrátě dojde ve věku, kdy má již 

osvojenou určitou řečovou úroveň a má tedy zkušenost s komunikací. Nedoslýchavé děti jsou 

z hlediska osvojení komunikačních dovedností obdobnou skupinou, která je výše popsána. I 

zde záleží na stupni nedoslýchavosti, i když se správnou kompenzační pomůckou lze významně 

ovlivnit schopnost vnímat řeč sluchem, a tudíž vést dítě k rozvoji komunikačních schopností 

auditivní cestou, která je pro slyšící rodiče, ale i odborníky, jednodušší. (Lechta, 2008, s. 142)  

 

2.4 Vliv sluchového postižení na sociální začlenění dítěte  

Důležitou roli v životech nás všech zaujímá společnost, tzn. lidé kolem nás a s ní 

spojená socializace. Proces socializace začíná již v novorozeneckém období a trvá celý život, 

během kterého se osobnost člověka mění a utváří se v bytost kulturní. (Gillernová, 2001, s. 68) 

U dětí můžeme například pozorovat změnu sociálních rolí při přechodu z rodinného prostředí 

do předškolního zařízení, kde se ze syna či dcery stává dítě, které má určité povinnosti v rámci 

třídy mateřské školy. Získává zde nové sociální kontakty, dovednosti a návyky. Socializace 

samozřejmě probíhá všude, ve škole, mezi kamarády i v rodině, kde by socializace měla 

probíhat nejpřirozeněji a nejplynuleji.  

Když se do rodiny narodí dítě se sluchovou vadou, na niž se přijde opožděně a rodina 

od počátku nemá informace, jak s dítětem efektivně komunikovat, tak se posléze nedostatečná 

komunikace projeví v omezení interakcí s rodinnými příslušníky. „V kolektivu slyšících lidí 

popisují neslyšící často pocit opuštěnosti, odmítání a nepochopení. To přispívá k devalvaci 

dítěte.“ (Muknšnáblová, 2014, s. 175) Šulová k tomuto dodává, že pokud nejsou dlouhodobě 

uspokojovány základní potřeby dítěte, dochází tak, kromě jiného, k tzv. úniku, „[…] kdy si dítě 

přestává hrát, přestává komunikovat, straní se ostatních, někdy se chová jako nemocné nebo 

„uniká“ do věkově nižších kategorií […].“ (2010, s. 72) Absence základních potřeb tedy 

ovlivňuje nejenom sociální aspekt života, ale i celkovou osobnost dítěte.  

Primární sociální skupinou pro dítě je rodina, která by mu měla poskytovat pocit bezpečí 

a jistoty. Dítě by zde mělo mít prostor, kde se cítí příjemně a kde je bezpodmínečně přijímáno. 

Komplikace hrozí v případě, kdy se dítě upne na rodiče a bude na nich velmi závislé.  
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Vzhledem k tomu, že ne vždy může dítě navštěvovat školu běžného vzdělávacího 

proudu v místě bydliště a bývá umístěno do školního zařízení s internátním pobytem, může se 

tato odluka negativně odrazit na psychice celé rodiny. (Šedivá, 2006, s. 45) Pokud se dítě začne 

vzdalovat rodině, jejímu každodennímu životu, radostem i starostem, může to být pro něj 

bolestné a stresující a celá tato situace má samozřejmě vliv na citový vývoj dítěte. Proto jakmile 

začne být dítě schopné chápat co se děje, je vhodné ho zapojovat do aktivního rozhodování o 

životě a přistupovat k němu rovnocenně, aby mohlo zažít pocit přijetí a sounáležitosti. 

(Muknšnáblová, 2014, s. 186) Jelikož dítě kromě sociálního kontaktu potřebuje navázat a mít 

jistotu „[…] citového vztahu, společenského uznání, identity a seberealizace.“ (Šulová, 2010, 

s. 71)  

Muknšnáblová zmiňuje i možnost toho, že pokud si dítě se sluchovým postižením 

nevytvoří adekvátní vztah se svým slyšícím okolím, může v pozdějším věku dojít k odklonu od 

této skupiny a zapojení se výhradně do společnosti neslyšících. V kolektivu lidí, kteří mají 

stejné nebo velmi podobné zkušenosti a zážitky, se poté člověk se sluchovým postižením cítí 

rovnocenný a tedy přijímaný. Podle autorky je nicméně nezbytné, aby mělo dítě a posléze i 

dospívající osoba možnost interagovat s co nejširší sociální skupinou, tedy i se slyšícími 

vrstevníky. Kontakt se slyšící společností je totiž integrální složkou psychického vývoje 

sluchově postiženého dítěte. (2014, s. 187) Potměšil k tomu dodává, že je nutné, aby dítě se 

sluchovou vadou bylo zapojeno do obou sociálních skupin a mělo tak dostatek prostoru pro 

seberealizaci a sebepoznání. (2007, s. 27) 
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3 Dílčí funkce u dětí předškolního věku 

Předškolní období lze podle některých odborných pracích vymezit od narození až po 

nástup do školní instituce. Nicméně publikace zabývající se vývojovou psychologií chápou 

předškolní věk jako období mezi třetím až šestým rokem dítěte. Toto stádium života člověka se 

vyznačuje velkou fyzickou i mentální aktivitou a taktéž zvýšeným zájmem o okolí. (Šulová, 

2010, s. 66) 

Šulová uvádí, že: „Dítě předškolního věku potřebuje více než kdy jindy stabilní zázemí, 

a to mu dává energii a chuť do zkoumání, zvídavosti, do samostatného odpoutávání se od této 

jistoty a zázemí.“ (2010, s. 71) Stabilním zázemím se zde rozumí jistota a opora v rodině, ale 

taktéž trvalost vztahů, které dítěti zajišťují pocit bezpečí ve známém prostředí. Pokud si dítě 

není jisté, že má dostatečně bezpečné místo, kterým je právě rodinné zázemí, nemůže se dále 

svobodně rozvíjet s pocitem, že v případě problémů má útočiště, kde mu pomůžou.  

Sindelarová dílčí funkce definuje jako „[…] základní schopnosti, které umožňují 

diferenciaci a rozvoj vyšších psychických funkcí, jako jsou řeč a myšlení.“ (2007, s. 8) Dílčí 

funkce, a především jejich rozvoj je klíčový pro osvojování si čtení, psaní a počítání. Bednářová 

vyjmenovává následující dílčí funkce: motorika a grafomotorika, zrakové vnímání a paměť, 

sluchové vnímání a paměť, vnímání prostoru a vnímání času. (2015, s. 2)  

Každá dílčí funkce má svůj časový vývoj, kdy se objevuje a postupně rozvíjí. Je nutné 

tuto hierarchii sledovat, aby v případě nedostatečnosti v některé z oblastí mohla být zahájena 

podpora správného vývoje. (Felcmanová, 2015, s. 48) Sindelarová upozorňuje, že pokud 

jsou dílčí funkce oslabeny, projevují se jako deficity v základních schopnostech, což se 

následně manifestuje jako obtíže při učení a chování dítěte.  Lze předpokládat, že pokud se 

objeví nedostatek v některé z oblastí, tak bude mít vliv i na ostatní funkce. „Chyba“ v jedné 

dílčí funkci ovlivňuje vývoj všech úrovní, a tudíž i celkový rozvoj dítěte. (2007, s. 8) 

V následující tabulce 1 Felcmanová přehledně zobrazuje, jak na sebe jednotlivé funkce navazují 

a jsou propojené.  
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Tabulka 1: Posloupnost rozvoje dílčích funkcí (Felcmanová, 2015, s. 48) 

 

V nadcházející části práce jsou představeny jednotlivé dílčí funkce, které mají podstatný 

podíl na rozvoji dítěte nejen v předškolním období. Každá oblast se vyvíjí samostatně a podle 

svých zákonitostí, nicméně všechny fungují v součinnosti s ostatními složkami a navazují na 

sebe, proto jsou řazeny tak, jak se postupně rozvíjí. Jednou z prvních dílčích funkcí, která se u 

dítěte vyskytuje již od narození, je smyslové vnímání. Smysly představují významný zdroj 

poznatků o okolním světě, a proto jsou nezastupitelnou součástí ve vývoji dítěte.  

 

3.1 Zrakové vnímání 

Šulová uvádí, že vnímání je globální, tzn. že „[…] dítě vnímá celek jako souhrn 

jednotlivostí, kde zatím není schopno rozlišovat ani základní vztahy.“ (2010, s. 68)  

Vizuální vnímání má jednotlivé dílčí úrovně, které sehrávají klíčovou roli při získávání 

gramotnosti. (Šulová, 2010, s. 68) Zraková percepce je nezbytná z mnoha důvodů, jedním 

z nich je ten, že zrakem postihujeme 90 % vnímání světa, dále se skrze zrak učíme poznávat 

písmena a číslice a v neposlední řadě se zrak v nemalé míře podílí i na rozvoji pozornosti a 

koordinaci pohybů nutných při písemném projevu či malování, tzv. koordinace oko – ruka. 

(Nádvorníková, 2011, s. 24) 

Zrakové vnímání má, jak výše uvedená tabulka zobrazuje, několik vývojových úrovní. 

Začíná se s vizuálním členěním neboli rozlišením figury a pozadí. „Jedná se o schopnost 

zaměřit pozornost na konkrétní podnět ve zrakovém poli a zároveň utlumit vnímání dalších (v 

daném okamžiku méně podstatných) podnětů.“ (Felcmanová, 2015, s. 48)  
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Zvládnutí této schopnosti je důležité hlavně pro budoucí čtení, kdy je dítě s intaktním zrakovým 

členěním schopné zaměřit pozornost na určité písmeno nebo slovo v textu. Jestliže dítě 

nezvládne tímto způsobem udržet pozornost, objevují se obtíže s rozpoznáním jednotlivých 

písmen, což komplikuje následné vzdělávání. Po zvládnutí vizuálního členění následuje úroveň 

diferenciace tvarů, která zahrnuje „schopnost rozlišovat vnímané zrakové podněty – jejich tvar, 

velikost a pozici v prostoru.“ (Felcmanová, 2015, s. 49) Posledním stupněm je rozvoj vizuální 

paměti, která se většinou trénuje na principu her, kdy si dítě má zapamatovat určitou věc, kterou 

vidělo a tu potom nějakým způsobem interpretovat, např. namalovat, říct apod.  

Pokud se budeme ptát, co by dítě v předškolním věku již mělo být schopné rozeznat, tak 

jsou to základní barvy, ale i barvy doplňkové a zároveň je umět pojmenovat. Dalším vodítkem 

ve správnosti vývoje zrakového vnímání je schopnost v daném věku rozpoznat geometrické 

tvary i s jejich proměnlivou orientací v prostoru. (Nádvorníková, 2011, s. 25) 

 

3.2 Sluchové vnímání 

 Sluchové vnímání má několik důležitých funkcí. Sluch je nezbytný pro rychlou a 

snadnou orientaci v prostoru, dále je nezastupitelným faktorem při osvojování si řeči a také se 

účastní příjemných prožitků, jako je např. poslech hudby. (Nádvorníková, 2011, s. 37)  

 Stejně jako u zrakového vnímání i zde se promítá hierarchie schopností, které se podílí 

na sluchovém vnímání. Rozlišení figury a pozadí je schopnost určit konkrétní zvuk, zatímco na 

dítě působí i další zvukové podněty. Skrze sluchovou diferenciaci by dítě mělo být schopné 

rozeznat dva zvuky, což je nezbytné při rozeznávání hlásek v řeči, kdy je nutné umět rozeznat 

zvuky podobně znějících hlásek. Sluchová paměť je další etapou auditivního vnímání a rozvíjí 

se pomocí úloh, kdy si má dítě zapamatovat a zopakovat slyšené. (Felcmanová, 2015, s. 51) 

 Sluchové vnímání u dítěte v předškolním věku již nabývá určitých kvalit. Dítě, které 

nemá sluchovou vadu, by mělo umět poznat různé, i méně známé zvuky a určit jejich směr a 

intenzitu. Kolem šesti let věku dítěte je již možno identifikovat např. hudební nadání, podle 

schopnosti dítěte hrát na hudební nástroj. (Nádvorníková, 2011, s. 37) 

Stupeň, který propojuje zrakové i sluchové vnímání se nazývá intermodální spojení – 

vizuálně-auditivní. Tato schopnost se projevuje při čtení, když se slučuje „viděné a slyšené“ do 

jednoho celku.  
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Pokud se vývoj u jednotlivých stupňů zpožďuje a nedochází tak k postupnému 

zautomatizování, nastane to, že „[…] dítě má obtíže při vybavování hlásek ke čteným písmenům, 

nebo naopak při vybavování tvarů písmen při diktátu.“ (Felcmanová, 2015, s. 51) 

  

3.3 Motorika a grafomotorika 

Motorika jako celek se u dítěte předškolního věku vyvíjí poměrně velkou měrou a 

dochází tak k postupnému zlepšování pohybové koordinace, a to nejen v oblasti hrubé, ale i 

jemné motoriky. (Šulová, 2010, s. 67) Rozvoji jemné motoriky nezbytně předchází rozvoj hrubé 

motoriky, tedy pohyby, které provádí celé tělo. Rozvoj celkové motoriky těla ovlivňuje 

parciální pohyby hlavy, rukou i nohou. (Potměšil, 2012, s. 16) 

Rozvoj jemné motoriky ovlivňuje „[…] probíhající osifikace ruky, jež bývá dokončena 

až kolem sedmi let.“ (Šulová, 2010, s. 67) Zájem dětí v tomto období se zaměřuje na manipulaci 

s předměty z různých materiálů, např. papírem, kameny, dřevěnými korálky, plastelínou atd. 

čímž se jemná motorika rozvíjí velmi dobře.  

Rozvoj jemné motoriky je spojen i s vývojem grafomotoriky, resp. formou kresby. Dítě 

se v předškolním období dostává „Od spontánního čárání až po schopnost napodobit základní 

tvary a spontánně malovat postavu člověka zprvu formou tzv. hlavonožce.“ (Šulová, 2010, s. 

67) Potměšil uvádí, že grafomotorika je na stupnici vývoje motoriky ruky tou nejvyšší 

dovedností, kdy dítě zvládá pohybem ruky převést objekt na plochu. (2012, s. 16) Jemná 

motorika navíc zahrnuje kromě motoriky ruky i méně uvědomované funkce oromotoriky a 

mimického svalstva. (Přinosilová, 2002, s. 42)  

 

3.4 Prostorová orientace 

Schopnost prostorové orientace se u dítěte vyvíjí již od kojeneckého období jako 

senzomotorické vnímání. Představu o prostoru kolem nám zprostředkovávají zrakové, sluchové 

a pohybové vjemy a jejich společné kognitivní zpracování. Dítě nejdříve získává zkušenost 

skrze svoji vizuální a sluchovou pozornost, kdy okolní předměty zkoumá zrakem či reaguje na 

zvuk. Posléze se k těmto předmětům nebo zvukům snaží dostat svojí vlastní motorickou cestou 

a skrze hmat začíná chápat určitou „hloubku“ prostoru. (Smolej, 2015 s. 13) 
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Pro prostorovou orientaci je nezbytné rozvíjet prostorové představy a skrze ně umět 

pojmenovat prostorové vztahy. Dítě umí nejdříve pojmenovat vztahy nahoře a dole, poté 

vepředu a vzadu a následně vpravo a vlevo. Orientace v prostoru je podstatná pro znalost 

okolního prostředí, kde člověk žije, ale i pro vykonávání účelných pohybů se záměrem 

dosáhnout požadovaného cíle. (Smolej, 2015, s. 13) Znát tyto pojmy je ale důležité i pro 

základní schopnost učit se číst, psát a počítat, aby dítě dokázalo pochopit, že například v naší 

kultuře začínáme číst a psát „vlevo nahoře“.  

  

3.5 Serialita  

Serialita neboli vnímání časového sledu „[…] je schopnost vytváření posloupností a 

správného řazení segmentů do souborů.“ (Felcmanová, 2015, s. 52) Utváření představ o po 

sobě jdoucí posloupnosti dějů předchází schopnost vnímat obecné plynutí času. Na začátku dítě 

vnímá čas velmi zjednodušeně, žije přítomností a vyšší časové jednotky pro něj zatím 

neexistují. Nicméně s tím, jak se dítě učí rozeznávat jednotky plynutí času, např. ráno – poledne 

– večer, začíná si postupně vytvářet představy i o jiných pojmech, které mají také danou 

posloupnost, podle které se řadí za sebou. (Smolej, 2015, s. 15) 

Serialita jako taková se velmi zřetelně uplatňuje při psaní a čtení, a to tím, že při psaní 

je nutné klást grafémy správně za sebe tak, aby psané slovo dávalo smysl a při čtení se hlásky 

vyslovovaly v tom pořadí, jak je slovo či text napsán. (Felcmanová, 2015, s. 52)  
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4 Diagnostika dílčích funkcí u dětí předškolního věku  

Pedagogická diagnostika dílčích funkcí u dětí v předškolním věku je důležitým 

nástrojem pro posouzení budoucí školní zralosti dítěte. Pokud dítě nemá dostatek příležitostí 

k rozvoji dílčích funkcí, mohou se v období školní docházky objevit obtíže s osvojováním 

školních dovedností. Diagnostika dílčích funkcí zjišťuje nejen to, zda má dítě danou funkci 

oslabenou, ale také to, na jakém vývojovém stupni se oslabená funkce nachází, a to proto, aby 

se s případnou nápravou začalo od aktuální úrovně. Je totiž logické, že „K rozvoji vývojově 

vyšších funkcí totiž přistupujeme až po úplném zautomatizování funkcí vývojově nižších.“ 

(Felcmanová, 2015, s. 47-48)  

Přinosilová upozorňuje na důležitost biologického zrání, tj. správný vývoj centrální 

nervové soustavy, pro dosažení žádoucích schopností a dovedností. Nedostatečná zralost CNS2 

ovlivňuje motoriku, celkovou percepci i kognitivní procesy dítěte. Oblast motoriky zahrnuje 

schopnost dítěte vykonávat intencionální pohyb, koordinaci celého těla ale i koordinaci oko – 

ruka, lateralizaci ruky, která je nezbytná pro správné psaní a také se projevuje při manuální 

zručnosti dítěte. Dozrávání CNS se projevuje stále dokonalejším vizuálním vnímáním detailů 

při současném působení celkového obrazu. Centrální percepční neobratnost se projeví při 

nedostatečně vyvinutém sluchovém vnímání, což má u dítěte kromě jiného za následek 

artikulační nedostatky. (2008, s. 66-67) 

 Předškolní věk je velmi významným a proměnlivým obdobím, který předchází školní 

docházce, proto je nutné této fázi života dítěte věnovat zvýšenou pozornost, a v případě potřeby 

provádět „[…] pravidelnou, průběžnou formu diagnostiky, která je zárukou včasného odhalení 

event. dalších přidružených postižení a současně umožní modifikovat cíle výchovy a vzdělávání 

podle aktuálních potřeb dítěte.“ (Přinosilová, 2002, s. 37) 

Existuje několik diagnostických postupů, které lze při vyšetření dětí použít, a které jsou 

svým uplatněním využitelné při různých situacích, a tak se mohou zjištěné údaje doplňovat a 

zpřesňovat. Diagnostické metody zahrnují zjištění anamnézy dítěte, pozorování chování a 

dalších projevů dítěte, vedení rozhovoru a v neposlední řadě hojně užívané testování. 

(Zapletalová, 2006)  

 

 
2 CNS = centrální nervová soustava 
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4.1 Dílčí funkce a způsob jejich ověřování 

 V rámci diagnostiky dílčích funkcí, které byly zmíněny, se vyskytují četné podskupiny, 

které tvoří komplexní profil dané funkce. Testování dílčích funkcí je možné provést různými 

způsoby, proto je uveden pouze nástin daných aktivit. Základní funkce, pouze pro zopakování, 

tedy jsou: zrakové vnímání, sluchové vnímání, motorika a grafomotorika, prostorová orientace 

a serialita.  

 

4.1.1 Zrakové vnímání  

Jak již bylo zmíněno, zrakové vnímání se vyvíjí v několika stupních. U batolat lze 

pozorovat jejich zájem o okolní předměty, taktéž se jejich pohled stále více zaměřuje na blízké 

osoby. Posléze se ke zrakovému vnímání přidává motorika a rozvíjí se vizuo-motorická 

koordinace. (Smolej, 2015, s. 9)  

 Když dítě zvládne zaměřit svoji pozornost na určitý podnět a současně potlačit vnímání 

dalších, které na dítě působí, hovoříme o schopnosti rozlišení figury a pozadí. Úlohy, které se 

zaměřují na zjištění úrovně vnímání figury a pozadí, zahrnují rozlišení „[…] navzájem se 

překrývajících obrázků, dle věku také můžeme využít geometrické tvary, navzájem se 

překrývající písmena, číslice či slova.“ (Felcmanová, 2015, s. 48)  

 Zrakové rozlišování je dalším stupněm v dané oblasti a týká se porovnávání podobnosti 

vizuálních podnětů. Dítě by se mělo umět zaměřit na shodné a odlišné části předkládaných 

objektů. Pro tuto diferenciaci je pro dítě nezbytná i znalost prostorových vztahů, tedy 

horizontální a vertikální osy. Příkladem zrakové diferenciace může být určování odlišného 

obrázku v řadě podle velikosti, polohy, detailu apod. (Smolej, 2015, s. 9)  

 Následují fáze zrakového vnímání se nazývá zraková paměť, která funguje na principu 

zapamatování si vizuálně vnímaných podnětů. Pro diagnostiku zrakové paměti se využívá 

z větší části práce s obrázky. Jedním z úkolů může být například tzv. výběr obrázku, který dítěti 

na určitý čas ukážeme, posléze jej skryjeme, následně nabídneme skupinu obrázků, z nichž 

jeden je původní obrázek a dítě má za úkol tento obrázek určit. (Felcmanová, 2015, s. 52) 

V podstatě každá úloha, kde se vyskytuje v nějaké formě vizuální podnět, který si má dítě 

zapamatovat a posléze vybavit funguje na principu zrakové paměti.  
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4.1.2 Sluchové vnímání  

Pokud dítě nemá sluchovou vadu, tak je sluchové vnímání jednou z dílčích funkcí, která 

se rozvíjí již v prenatálním období. Dítě po narození reaguje na zvuky, které postupem času čím 

dál lépe diferencuje. (Smolej, 2015, s. 22) 

 Dítě by se mělo naučit naslouchat, což znamená, že bude schopné ve změti zvuků 

schopné rozlišit figuru a pozadí. Schopnost zaměřit pozornost na určitý zvuk a ostatní zvuky 

utlumit je podstatná např. když matka mluví na dítě a sděluje mu nějaké instrukce. (Smolej, 

2015, s. 23) Schopnost rozlišení zvuků je možné zjišťovat tak, že se ze záznamu bude pouštět 

více zvuků znějících přes sebe a dítě musí určit, co za zvuky slyší. (Felcmanová, 2015, s. 52) 

 Dalším stupněm auditivního vnímání je diferenciace, která je nezbytná pro vývoj řeči, 

ale také pro správné čtení a psaní. Pro rozlišování zvukových podnětů je stěžejní schopností 

rozumět řeči, tj. umět rozeznat hlásky v promluvě. Tuto schopnost lze ověřovat úkoly, při 

kterých dítě bude určovat, zda slyší stejná nebo odlišná slova, která se liší pouze samohláskou, 

znělou či neznělou souhláskou či délkou samohlásek. (Smolej, 2015, s. 48)  

 Pokud dítě umí porozumět řeči, je samozřejmě nezbytné, aby si sdělené informace 

zapamatovalo, proto se jako další vývojová oblast uvádí sluchová paměť. Sluchovou paměť 

ověřujeme tak, že dítěti řekneme několik slov či větu a dítě to má zopakovat. Náročnost úkolu 

se zvyšuje s přidáváním prvků, které si má dítě zapamatovat. (Smolej, 2015, s. 81) 

 

4.1.3 Motorika a grafomotorika 

V rámci diagnostiky motorických schopností se autoři liší v množství oblastí, které 

zahrnují do této nadřazené funkce. Nicméně jako hlavní zmiňují úroveň hrubé a jemné motoriky 

a grafomotoriku. (Potměšil 2012, Smolej 2015) Dále je například zmiňována i diagnostika 

kresby a sebeobslužných činností. (Přinosilová, 2002, s. 42) 

 Hrubá motorika, jak již bylo řečeno, zahrnuje zvládnutí pohybů celého těla. Potměšil 

uvádí dovednosti, které by dítě v předškolním věku mělo bez problémů zvládnout. Je to plné 

ovládání pohybů hlavy, komplexní pohyb dlaní, dovednost sedět a celková pohyblivost a 

přesnost pohybů nutných pro běhání a skákání. (2012, s. 15) 
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Ze zvládnutých dovedností hrubé motoriky vychází činnosti jemné motoriky. Při 

zkoumání úrovně jemné motoriky se zaměřujeme na přesnost a obratnost prstů a ruky. (Smolej, 

2015, s. 5) Potměšil pro diagnostiku jemné motoriky uvádí ve výčtu několik dovedností, které 

by dítě mělo zvládnout, pro představu je uvedeno pouze několik z nich: otevření dlaní po 

jednom prstu, uložení palce mezi ostatní prsty, prsty jsou při úchopu aktivní, dotyky stejných 

prstů obou rukou, třepotání prsty atd. (2012, s. 21) 

 Grafomotorika, jak název napovídá, se váže zejména na provedení kresby. Kresbu 

můžeme hodnotit ze dvou hledisek, jedním z nich je možnost posuzovat obsahové hledisko 

„[…] (obsahová pročleněnost, bohatost, námětová různorodost), tak i formální provedení 

[…].“ (Smolej, 2015, s. 5) Kromě kresby samotné je tedy nutné sledovat i motorickou část této 

činnosti a to je „[…] úchop a držení psacího nebo kresebného nástroje, manipulaci s kresebným 

nástrojem, pohyby prstů a ruky, uvolnění ruky a plynulost pohybů při kreslení a psaní, přítlak 

při psaní či kreslení, sklon čar […].“ (Přinosilová, 2002, s. 13) Děti v předškolním věku by 

měly být schopné nakreslit spirálu, šikmou čáru, „zuby“, horní a spodní smyčku atd. (Smolej, 

2015, s. 8)  

 

4.1.4 Prostorová orientace  

Schopnost prostorové orientace je pro dítě zásadní z hlediska bezpečnosti, ale i pro 

budoucí školní dovednosti. Zjištění úrovně této funkce lze skrze následující úkoly: určování, 

kde je nahoře – dole, vpravo – vlevo, vpředu – vzadu, daleko – blízko, první – poslední apod. 

(Felcmanová, 2015, s. 53) 

 

4.1.5 Serialita  

 Vnímání časové posloupnosti je pro dítě složitější úkol vzhledem k tomu, že si musí 

uvědomovat jaká je příčina a následek určitého děje. Úlohy vztahující se k určování pořadí 

prvků mohou vypadat takto: přiřazení činností typických pro ráno/poledne/večer, řazení 

obrázků podle posloupnosti děje, orientace ve dnech v týdnu/v měsících v roce apod. (Smolej, 

2015, s. 27) 
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4.2 Deficity dílčích funkcí  

 V odborné literatuře se objevuje termín „rizikové dítě“, které označuje takové dítě, u 

kterého se předpokládá selhání v oblasti vzdělávání. Rizikové dítě může být tedy i dítě se 

sluchovým postižením, u kterého se mohou objevit potíže v některé z oblastí jako je motorika, 

grafomotorika, percepce či koncentrace pozornosti, tzn. dílčích funkcích. (Zelinková, 2011, s. 

114) 

 Pokud je nedostatečně vyvinuto vnímání, ať už zrakové či sluchové, dochází tak ke 

zkreslenému vnímání okolí a informací z něj přicházejících. Na nesprávně zachycené 

informace dítě nemůže vhodně reagovat, a v důsledku toho se deficit prohlubuje. Pokud bude 

mít dítě deficity v dílčích funkcích, hlavní riziko spočívá v tom, že bude ohrožen rozvoj 

základních školních dovedností, tj. čtení, psaní a počítání. (Jucovičová, 2014, s. 33)  

 Zelinková uvádí několik možných deficitů dílčích funkcí vyskytujících se u dětí 

v předškolním věku. Je to například „[…] pohybová neobratnost v rámci hrubé i jemné 

motoriky ˗ obtíže při pohybových hrách, zapínání knoflíků, šněrování bot; špatná 

senzomotorická koordinace ˗ dítě v odpovídajícím věku neumí nakreslit kruh, čtverec, 

trojúhelník; opožděný vývoj v oblasti prostorové orientace; poruchy vývoje zrakové pozornosti 

a paměti ˗ obtíže ve skládání obrázků […].“  (2011, s. 114) Jucovičová doplňuje další možné 

projevy deficitů u dítěte, které například „[…] nevnímá jemné rozdíly mezi obrázky, neumí 

doplnit chybějící prvek do obrázku, […] hůře rozlišuje jednotlivé hlásky ve shluku souhlásek, 

nerozpozná, z jakého směru zvuk přichází apod.“ (2014, s. 34)   

 Tyto obtíže je nutné co nejdříve odhalit, aby mohl být vypracován plán podpory a návrh 

reedukace deficitních dílčích funkcí. K tomu slouží diagnostické materiály, které jsou 

představeny v následující části práce.  

 

4.3 Diagnostické materiály a jejich užití  

U výše zmíněných dílčích funkcí je již uveden orientační způsob, jak u dítěte zjistit 

úroveň dané schopnosti. V českém prostředí existuje i množství kvalitních testových materiálů, 

které se zaměřují na diagnostiku dílčích funkcí u dětí, proto je dobré si některé z nich představit. 

Pro přehlednost je uvedeno několik vybraných testů s jejich stručnou charakteristikou.    
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Testy používané v rámci diagnostiky:  

• zrakové vnímání  

o Test zrakového vnímání a soubor pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání – Tento 

test vytvořila L. Felcmanová pro diagnostiku zrakového vnímání u dětí v předškolním 

věku v roce 2013. Materiál je normován pro 4 věkové kategorie dětí a pro diagnostiku ho 

mohou využít pouze speciální pedagogové, psychologové a absolventi speciálního kurzu.  

o Vývojový test zrakového vnímání – Autorkou tohoto testového materiálu z roku 1972 je 

M. Frostigová a je normovaný pro děti ve věku 4 – 8 let. Kromě zjišťování úrovně 

zrakového vnímání se test zaměřuje i na diagnostiku chápání prostorových vztahů.  

o Edfeldtův reverzní test – Byl vytvořen roku 1968 a zaměřuje se na kvalitu zrakového 

vnímání u dětí. Test diagnostikuje zralost vizuální percepce pro výuku čtení před vstupem 

do základní školy. (Pokorná, 2001) 

 

• sluchové vnímání  

o Screening fonematického uvědomování – Daný test se zaměřuje na schopnost dětí poznat 

stejné a odlišné hlásky v různých modifikacích. Test vytvořily Mikulajová a Dostálová 

v roce 2002.  

o Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí – Tento materiál byl vytvořen trojicí 

autorů Škodová, Michek, Moravcová v r. 1995. Diagnostická baterie obsahuje taková 

slova, která znají i tříleté děti, proto je možná diagnostika už od tohoto věku. Test může 

sloužit i jako podklad pro nácvik fonematického sluchu.  

o Zkouška sluchové analýzy a syntézy – Autorem české verze je Z. Matějček. Podoba tohoto 

testu pochází z roku 1993. Tato testová baterie je určená pro děti od 5 let věku. Hodnotí se 

zde schopnost dítěte rozkládat slova na hlásky a opět je skládat. (Pokorná, 2001) 

 

• motorika 

o Test obkreslování – Vytvořili Matějček a Vágnerová a je určen pro diagnostiku dětí od 5 

let věku. Testový materiál zjišťuje úroveň grafomotoriky a vizuomotorické koordinace u 

předškolních dětí.  

o Orientační test dynamické praxe (OTDP) – Tento screeningový test zhotovil J. Míka v r. 

1982. Diagnostika probíhá tak, že požadovaný pohyb předvedeme dítěti, a to jej má 

napodobit.  

https://wikisofia.cz/wiki/Test_obkreslov%C3%A1n%C3%AD
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o Test hvězd a vln – Diagnostiku podle tohoto testu lze provádět u dětí od 3 let věku. Hlavní 

testovanou oblastí je úroveň grafomotoriky a senzomotoriky. Test přinesla dvojice 

Kucharská a Šturma v r. 1997. (Valenta, 2018) 

 

• prostorová orientace  

o Do této kategorie spadá velmi málo testů, které by byly určeny pouze pro diagnostiku 

deficitů v oblasti prostorové orientace. Ve většině případů se setkáme s testem, který je 

součástí diagnostiky některé z předešlých oblastí. Nicméně lze zmínit alespoň jeden test, 

který se zabývá prostorovou orientací, a to je Žlabův test Orientace vpravo – vlevo. Tato 

zkouška byla vytvořena roku 1990 a je součástí publikace Soubor specifických zkoušek. 

(Valenta, 2018)  

 

• serialita 

o Stejně jako u předešlé oblasti, i v případě diagnostiky vnímání časové posloupnosti se testy 

objevují spíše jako součást komplexních testových baterií.  

 

• komplexní testové materiály 

o Existují tzv. komplexní testové materiály, které zpracovávají diagnostiku více dílčích 

funkcí v souboru testů. Tyto materiály zde nebudou více popisovány, pouze lze uvést jako 

příklad některé z nich: autorka J. Bednářová a její publikace Školní zralost: co by mělo 

umět dítě před vstupem do školy (2010); Švancarová a Kucharská – Test rizika poruch 

čtení a psaní pro rané školáky (2001) či Předcházíme poruchám učení od B. Sindelarové 

(2007).  

 

4.4 Zahraniční diagnostické materiály 

Většinu výše uvedených diagnostických materiálů vytvořili čeští autoři. Avšak i 

v zahraničí byly vytvořeny testy, které se pro ověřování úrovně dětí předškolního věku 

používají v České republice, ať už v modifikované formě či jen jako překlad daných úkolů. Je 

to například:  

o Wepmanův test sluchové diferenciace – původně vytvořen v 60. letech 20. století pro 

anglicky hovořící děti J. M. Wepmanem. Český ekvivalent vytvořil Z. Matějček. (Pokorná, 

2001) 
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o Ozereckého test motorických dovedností – zhotovil ruský neurolog N. J. Ozereckij v roce 

1923. Test byl několikrát přepracován a přeložen do několika jazyků. Do českého jazyka 

přeložil a zpracoval Z. Matějček. (Neuman, 2003) 

o Bender-Gestalt test – test, který se zaměřuje na diagnostiku především motorických 

schopností vytvořila v USA autorka L. Bender. Je určen pro děti od 5 let věku a do českého 

prostředí ho přinesla M. Vágnerová. (Morvay, 2020) 

Samozřejmě existuje i mnoho materiálů, které nebyly do českého jazyka přeloženy, ale je dobré 

se o nich zmínit, abychom měli přehled o možnostech použití dalších diagnostických testů.    

o Phonics Screenig Test – Test je založený na diagnostice správnosti sluchového vnímání 

skrze určování pseudo-slov a je určen pro děti od 6 let věku. Vytvořil ho v roce 2012 

kolektiv autorek Duff, Bailey, Mengoni, Snowling. (Duff, 2015) 

o Test of Visual Perceptual Skills – Tento test je založen na schopnosti dítěte vizuálně poznat 

rozdíly ve dvou podobných slovech, u dvou tvarově podobných písmen, ale zaměřuje se i 

na diagnostiku vizuální paměti. Je určen pro děti od 5 let věku a vytvořila ho N. Martin. 

(Martin, 2017) 

o Movement Assesment Battery for Children – Testová baterie zjišťuje deficity v motorické 

oblasti u dětí od 3 let. Test byl několikrát přepracován a vytvořili jej autoři S. Henderson, 

D. Sugden a A. Barnett. (Henderson, 2007) 

o Peabody Developmental Motor Scales – Diagnostický materiál, který se zabývá úrovní 

hrubé a jemné motoriky u dětí v předškolním věku. Vytvořili jej v roce 2000 autorky M. 

Folio a R. Fewell. (Folio, 2000) 

 

4.5 Diagnostika dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením 

Pokud má dítě nějaký druh postižení, je nutné, aby se k takovému dítěti přistupovalo 

individuálně a specificky, a to i v oblasti diagnostiky. Diagnostika by měla být upravena 

psychologickými či speciálně pedagogickými postupy tak, aby byly zajištěny kvalitní a 

komplexní informace o dítěti. Speciálně pedagogická diagnostika se primárně zaměřuje na 

zjištění co nejvíce poznatků o dítěti, které je postižené či jinak znevýhodněné, aby posléze 

z těchto informací mohla vycházet adekvátní speciálně pedagogická intervence a v neposlední 

řadě i doporučení pro případnou úpravu podmínek při zahájení školní docházky dítěte. 

(Přinosilová, 2002, s. 34, s. 72) 

 

https://wikisofia.cz/w/index.php?title=Bender-Gestalt_test&action=edit&redlink=1
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4.5.1 Specifika dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením  

Vzhledem k povaze sluchového postižení a specifickému vlivu na dítě již od narození, 

je dobré zmínit, zda má daný handicap dopad na dílčí funkce, a v jaké podobě se případně 

projevuje. Nicméně nesmíme zapomenout na to, že bez ohledu na přítomnost sluchové vady, je 

každé dítě svébytnou osobností, a tak i jeho vývoj může mít svá specifika.  

Přinosilová uvádí, že sluchové postižení nemá výrazný vliv na motorické schopnosti 

dítěte, a to ani na grafomotoriku. Pouze vyjadřuje obavu z vývoje rovnováhy u těchto dětí, 

protože se porucha této oblasti vyskytuje poměrně často v kombinaci se sluchovou vadou. 

(2002, s. 43) Naproti domu Davido uvádí, že kresby dítěte s těžkou vadou sluchu dokáží 

prozradit „[…] intelektuální zaostávání. Je pravda, že vývoj percepčně motorických a 

intelektuálních schopností u takového dítěte probíhá pomaleji než u normálního jedince 

stejného věku.“ (2008, str. 111) Potměšil k tomu dodává, že „Sluchově postižené dítě do čtyř let 

není vhodné záměrně vést ke grafomotorickým cvičením.“ (2012, s. 16) Tento věk je ovšem 

hraniční pro všechny děti, u kterých se přistupuje k rozvoji grafomotorických dovedností.  

Celkový vývoj dítěte je bezpochyby ovlivněn rozvojem smyslového vnímání. Percepce 

dítěti umožňuje učit se nové věci, poznávat okolní svět a rozšiřovat si znalosti. V případě 

získávání informací se smyslové vnímání nedá jednoduše rozčlenit na určité oblasti, protože to 

je interaktivní psychický proces. Pokud je některá funkce smyslového vnímání narušena, 

nemůže být tato oblast nahrazena jinou formou smyslového vnímání, protože „[…] percepce je 

vzájemně hustě propletená síť vjemů, které se vzájemně ovlivňují.“ (Janotová, 1996, s. 5)  

Výše uvedený fakt, že chybění či nedostatek v jedné oblasti, v tomto případě deficity ve 

sluchovém vnímání, neznamená, že jiná oblast percepce bude fungovat výrazně lépe, potvrzují 

práce, které se zaměřily na ověření tohoto tvrzení pro oblast zrakového vnímání. Příkladem 

může být disertační práce Kotvové (2017) či diplomová práce Miličové (2012), které zjistily, 

že žáci se sluchovým postižením nevykazují lepší výsledky v oblasti zrakového vnímání než 

jejich slyšící vrstevníci.   
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4.5.2 Diagnostika dětí se sluchovým postižením 

Potměšil upozorňuje, že „Speciálně-pedagogická diagnostika by měla být u sluchově 

postiženého dítěte prováděna tak, aby nevnímalo, že je vyšetřováno.“ (2012, s. 13) Tento fakt 

znamená, že stejně jako u dítěte intaktního případná diagnostika probíhá většinou formou hry, 

a proto dítě není vystaveno stresu a nepříjemným pocitům. I dítě se sluchovou vadou by mělo 

mít možnost projít testováním bez zbytečného psychického napětí.   

U dítěte se sluchovým postižením je nutné znát všechny informace o jeho vývoji a 

rodinném zázemí, které osvětluje jeho specifika jako je „[…] navázání kontaktu s dítětem, 

zjištění jeho způsobu komunikace (orální, nebo znaková řeč3), adaptační možnosti a pozorování 

jeho chování v diagnostické situaci.“ (Přinosilová, 2008, s. 73) K daným komunikačním kódům 

Potměšil dále přidává případnou znalost prstové abecedy, užívání odezírání, gestikulace, 

mimiky a pantomimy. Neopomíná ani na kompenzační pomůcky, kdy se má daný výzkumník 

ujistit, zda dítě má běžně užívané pomůcky a jsou funkční. (2012, s. 13) 

 Jak tedy funkčně pracovat s dítětem, které má sluchovou vadu? Potměšil i Přinosilová 

se shodují na nezbytnosti zjistit, jak dané dítě komunikuje. Pokud má dítě sluchovou vadu 

kompenzovanou sluchadlem či kochleárním implantátem, není jistě problém v orální 

komunikaci, případně doplněné některým manuálním systémem. Jestliže má dítě závažnější 

sluchovou vadu, která nedovoluje funkční kompenzaci sluchu technickou pomůckou, a proto 

dítě komunikuje znakovým jazykem, měl by se na tento fakt brát ohled.  

 Znakový jazyk je pro neslyšící děti z neslyšících rodin jazykem mateřským. Na tento 

fakt upozorňuje mnoho autorů,4 proto je jistě na místě, aby se s těmito dětmi při diagnostice 

zacházelo jako s dětmi s odlišným mateřským jazykem.  

 Pro dítě s odlišným mateřským jazykem (znakovým jazykem) je většinový (český) 

jazyk jazykem druhým. Nicméně testové baterie jsou v drtivé většině zadávány v českém 

jazyce. Dalším důležitým poznatkem je to, že při diagnostice se mohou vyskytovat i obtíže v 

případě odlišného kulturního chápání situace (např. popis obrázku). (Horáčková, 2012, s. 33) 

 

 
3 V citaci je ponechána terminologie autorky. 
4 PŮLPÁNOVÁ, Lucie a Jana WAGNEROVÁ. Mateřský jazyk a znakový jazyk: Chvilka zastavení nejen nad 

znakovým jazykem. In: Ruce.cz [online]. Praha: Unie, 2005 [cit. 2020-04-12]. Dostupné z: 

http://ruce.cz/clanky/105-matersky-jazyk-a-znakovy-jazyk 

HUDÁKOVÁ, A. Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Gong, 44, 2016, č. 1–3, s. 24. ISSN 0323-

0732. 
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V první řadě je tedy třeba myslet na to, že „V případě dětí se sluchovým postižením je 

nutno odlišit výkon v oblasti nonverbálních rozumových schopností od úrovně verbálních 

schopností.“ (Bartoňová, 2012, s. 148) Vracíme se k již popsanému, pokud dítě nemá 

kompetenci v jazyku, ve kterém je vedeno testování nebo naopak výzkumník nezná 

komunikační zvyklosti dítěte, velmi lehce se v testech projeví dané jazykové vakuum a 

výsledek provedené diagnostiky je nevalidní.  

 

4.5.3 Materiály pro diagnostiku dětí se sluchovým postižením 

Již bylo zmíněno, že existuje několik testových materiálů, které jsou zaměřené na 

diagnostiku pouze jedné oblasti dílčích funkcí nebo máme možnost využít souborných 

diagnostických baterií. Nicméně je nutné zjišťovat, zda existují materiály, které by byly 

speciálně určené pro potřebu diagnostiky dětí se sluchovou vadou, které by reflektovaly tuto 

nejen jazykově specifickou skupinu.  

 V zahraničí existuje mnoho studií zabývajích se diagnostikou dětí se sluchovým 

postižením, které jsou primárně zaměřené na zkoumání jazykového vývoje těchto dětí.5 Avšak 

i tyto výzkumy se opírají o data, která nejsou získána pomocí normované diagnostické baterie. 

Test, který sestavili v roce 1943 N. Snijders-Oomenová a J. Snijders, měl za cíl poskytnout 

diagnostickou baterii pro vyšetření inteligence neslyšících dětí. Test nazvaný SON (Snijders-

Oomen Nonverbal Intelligence Test) mohl být zadáván neverbálně, proto byl vhodný pro 

měření inteligence u dětí, které neměly jinak potřebné jazykové schopnosti. Snijders-Oomen 

Test neverbální inteligence prošel několika revizemi, byl přeložen do několik jazyků a následně 

adaptován i pro slyšící děti. Tento test lze použít při diagnostice dětí ve věku 2,5 – 7 let a 

obsahuje 6 subtestů. (Pekárková, 2010)  

 Zmiňovaný test SON byl adaptován i pro české výzkumné potřeby. Avšak test původně 

určený pro diagnostiku neslyšících dětí, byl v české prostředí používán za účelem včasné 

diagnostiky dětí nadaných. V roce 2006 proběhla jeho standardizace a byl představen pod 

názvem SON-R 2½-7.   

 
5 Např. ALLEN, T. E., A. LETTERI, S. H. CHOI a C. DANG. Early visual language exposure and emergent 

literacy in preschool deaf children: Findings from a national longitudinal study. American Annals of the Deaf. 

2014, 159(4), 346-358. 
LEDERBERG, Amy R., Brenda SCHICK a Patricia E. SPENCER. Language and literacy development of deaf 

and hard-of-hearing children: Successes and challenges. Developmental Psychology [online]. 2013, 49(1), 15-30 

[cit. 2020-04-12]. DOI: 10.1037/a0029558. ISSN 1939-0599. Dostupné z: 

http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/a0029558 
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Stále se jedná o test, který je možné zadávat neverbálně, nicméně „[…] u dětí z odlišného socio-

kulturního prostředí, které na implicitní úrovni uvažují v odlišných jazykových kódech, je třeba 

k jejich specifikům přihlížet a poněkud modifikovat způsob administrace […].“ (Chvojková, 

2018, s. 54) I v tomto testu je tedy možné registrovat vliv odlišného komunikačního kódu, který 

se v případě diagnostiky dětí neslyšících může snadno projevit.  

  Méně známým uceleným testem, který splňuje funkci diagnostického materiálu 

určeného pro testování dětí se sluchovým postižením je Hiskey-Nebraska Test of Learning 

Aptitude. O detailech a použití tohoto testu je pojednáno v další části této práce vzhledem 

k tomu, že je součástí výzkumného šetření.   

V českém prostředí podle dostupných informací tudíž neexistuje žádný diagnostický 

materiál určený přímo pro testování dětí se sluchovým postižením. Jestliže se někdo zabývá 

testováním těchto dětí, tak užívá běžné testové baterie, které si pro vlastní potřebu upravuje či 

je zadává dětem alternativním způsobem tak, aby se obě strany alespoň trochu dorozuměly, 

pokud nesdílí stejný komunikační kód. To může být problematické, pokud nechceme mít 

výsledky testů zkreslené.  

   

4.6 Rozvoj dílčích funkcí u dětí předškolního věku  

Děti, které mají z různých důvodů deficity v dílčích funkcích jsou po zahájení školní 

docházky ohroženy výukovými problémy a označují se jako tzv. rizikové děti. K odstranění 

nebo zmírnění nedostatků v daných vývojových oblastech se využívá různých intervenčních 

přístupů a metod, které mají podpořit dítě ve správném rozvoji. „V praxi to znamená prolínání 

diagnostiky a reedukace oslabených funkcí, jde tedy o tzv. podpůrnou diagnostiku.“ 

(Přinosilová, 2008, s.75)  

Reedukací rozumíme speciálně pedagogické postupy, které jsou voleny tak, aby 

docházelo k rozvoji porušených nebo nedostatečně vyvinutých funkcí v rámci percepčně-

motorických schopností. Jucovičová také upozorňuje na fakt, že „Reedukace […] vychází 

z individuality dítěte, z aktuálního stavu a konkrétních projevů poruchy.“ (2014, s. 27) 

Respektování aktuální úrovně dosažených schopností je velice důležité, protože když budeme 

s dítětem pracovat na tom, co již umí, reedukace nebude efektivní, zbytečně ztrácíme čas, dítě 

se může začít nudit a v důsledku toho i ztratit motivaci pro další práci.  
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K rozvoji dílčích funkcí existuje množství materiálů, publikací i programů, které se 

věnují tomuto tématu. Autoři dále zmíněných prací přistupují k reedukaci dílčích funkcí 

různými způsoby a nelze říci, který je lepší či má lepší výsledky, vždy záleží na obtížích dítěte 

a podle nich je třeba volit postup. Zde je uvedeno několik metod, které lze využít při rozvoji 

dílčích funkcí u dětí předškolního věku:  

• Metoda dobrého startu – vznikala v letech 1945 – 1950 ve Francii, kde se 

fyzioterapeutka T. Budger zajímala o motorické obtíže u leváků a neobratných dětí. 

Posléze byla tato metoda rozvíjena v Polsku, odkud se dostala do České republiky a 

upravila ji J. Swierkoszová. Metoda dobrého startu se zaměřuje na rozvoj 

psychomotoriky, řeči, vnímání, prostorovou orientaci a rozvoj laterality. Metoda je 

určena pro děti předškolního věku a rizikové děti na začátku školní docházky. Tento 

program je doporučován spíše jako prevence případných obtíží, nicméně může být 

využit i jako doplněk cílené intervence. (Zelinková, 2000)  

• Předcházíme poruchám učení: soubor cvičení pro děti v předškolním roce 

a v první třídě – autorkou tohoto konceptu je rakouská psycholožka B. Sindelarová. 

Publikace je rozdělena na část diagnostickou a následně na část, která obsahuje soubor 

doporučení zaměřených na rozvoj dílčích funkcí. Všechna cvičení jsou rozdělena na 3 

úrovně obtížnosti, které mají být dodrženy. Autorka se věnuje rozvoji těchto oblastí: 

zrakové a sluchové vnímání, osvojení principu posloupnosti, koordinaci ruky a oka a 

vnímání vlastního těla a prostoru. Najdeme zde i upozornění na nutnost cvičit pravidelně 

a dávat si pozor na to, že všechna cvičení mají být vykonávaná formou hry. 

(Sindelarová, 2007) 

• Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní – je preventivní program, který vytvořila M. 

Lipnická. Publikace obsahuje orientační test pro zjištění úrovně grafomotoriky, nicméně 

hlavní část programu se zaměřuje na nácvik správného psaní. Soubor pracovních listů 

s grafomotorickými úkoly je doplněn i o tzv. didaktické aktivity, které souvisí se 

psaním, jsou to cvičení na podporu sluchového a zrakového vnímání, taktilně-

kinestetického vnímání, prostorové orientace a sluchově pohybových aktivit. (Lipnická, 

2015) 
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• Šimonovy pracovní listy6 (2010 – 2017) – tvoří různí autoři a jsou to soubory 

pracovních listů, které se zaměřují na širokou škálu oblastí, jako je grafomotorika, 

oromotorika, percepce, orientace v prostoru a mnoho dalších schopností důležitých pro 

rozvoj dítěte.  

• Edice od autorky J. Bednářové, která vydala několik publikací7 (1998 – 2020) týkajících 

se rozvoje různých dílčích funkcí, a to především pro děti předškolního a mladšího 

školního věku. Například to jsou materiály týkající se rozvoje grafomotoriky, orientace 

v prostoru a čase, rozvoje zrakového vnímání, rozvoje sluchového vnímání, ale taktéž 

ucelené knihy, které zahrnují úkoly ze všech zmíněných oblastí.  

 

Na závěr tohoto výčtu je nezbytné připomenout, že zmíněné programy a materiály jsou 

primárně určeny pro děti slyšící, což znamená, že pro práci s dětmi se sluchovým postižením 

lze využít jejich nápad či námět pro rozvíjející aktivitu, ale nelze je aplikovat jako celek bez 

případných úprav.   

 
6 Např. MLČOCHOVÁ, Markéta. Šimonovy pracovní listy 1. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-

0014-7. Pracovní listy zaměřené na celkový rozvoj.  

KONVALINOVÁ, Kateřina. Šimonovy pracovní listy 19. Ilustroval Edita PLICKOVÁ. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2013. ISBN 978-80-262-0382-7. Pracovní listy zaměřené na rozvoj jemné motoriky.  
7 Např. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let: kdy to bylo, kde se stalo, 

medvídě již nebloudilo. Ilustroval Richard ŠMARDA. Vyd.1. Brno: Edika, 2012. Dětská naučná edice. 

Předškoláci 5-7 let. ISBN 978-80-266-0078-7. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 4 do 6 let. 2. díl, Jak krtek Barbora našel cestu 

domů. Ilustroval Richard ŠMARDA. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. Dětská naučná edice. ISBN 978-80-

251-2446-8. 
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5 Rámcový vzdělávací program  

O rámcovém vzdělávacím programu (dále též RVP) se dozvídáme ze školského zákona, 

resp. 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. Školský zákon mimo jiného popisuje zásady a cíle vzdělávání a vzdělávací 

programy, mezi které spadá právě rámcový vzdělávací program a dále zmíněný školní 

vzdělávací program. V RVP se promítají „[…] konkrétní cíle, formy, délka a povinný obsah 

vzdělávání, […], jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví.“ (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

2004) 

Rámcový vzdělávací program tedy dává jakýsi obecný přehled o tom, jak má vypadat 

vzdělávání dětí, žáků a studentů, čeho by měli dosahovat, co by měli umět a znát. Podle této 

„předlohy“ následně vznikají školní vzdělávací programy jednotlivých škol a institucí. RVP je 

závazný pro všechny stupně vzdělávání, tedy pro předškolní, základní, střední odborné, 

speciální, základní umělecké vzdělávání a pro gymnázia. Každý vzdělávací program má 

samozřejmě svá specifika, která spadají do daných kategorií. Vzhledem k tématu této práce se 

dále budeme zabývat RVP pro předškolní vzdělávání.  

 

5.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání obsahuje požadavky, které 

musí být dodrženy a splněny při institucionalizovaném vzdělávání dětí v mateřské škole. 

Jelikož je mateřská škola většinou první instituce, kam se dítě v rámci vzdělávací politiky 

dostává, je žádoucí mít v RVP dostatek obecných, ale celkově propojených činností, které 

budou pozitivně ovlivňovat vývoj dítěte.  

Cílem předškolního vzdělávání je především podněcovat zájmy dítěte a dodávat 

dostatek podnětů pro jeho celkový rozvoj jak v psychické, tak i fyzické rovině. Samozřejmá je 

spolupráce s rodinou, která staví na domácí výchově a vzdělávání, což je neoddělitelná součást 

procesu učení se. Důležitou funkcí předškolního vzdělávání je budovat předpoklady pro 

následné budoucí vzdělávání na základním stupni školského zařízení. (Národní ústav pro 

vzdělávání, 2018) 

 



42 
 

Pokud si uvědomíme změnu, kterou dítě projde z domácího do předškolního prostředí, 

kde je nutné dodržovat určitá pravidla, zařazuje se řízená činnost, vyskytuje se zde větší počet 

dětí, které se musí dělit o pozornost učitele či učitelky a dítě se zapojuje do daných aktivit, 

nemusí být začátek docházky úplně bezproblémový. To stejné přichází při přechodu na základní 

školu, kde se objevují další povinnosti a jiná organizace, proto je nutné zajistit co možná 

nejplynulejší přizpůsobení novému uspořádání, čemuž dopomáhá právě i příprava v 

rámci mateřské školy.  

Neopomenutelnou úlohou je diagnostika případných speciálních potřeb dítěte, která je 

vzhledem k dlouhodobému každodennímu kontaktu s daným dítětem jednou ze stěžejních 

aktivit instituce. (Národní ústav pro vzdělávání, 2018) Diagnostikou se myslí celkové 

hodnocení osobnosti dítěte, aby se mohl přístup nastavit individuálně k jeho potřebám a 

aktuálnímu stavu. Pokud se v počátcích vzdělávacího období opomene či nevěnuje pozornost 

této oblasti, je poměrně jisté, že nedostatky způsobené nedostatečně vhodným a přizpůsobeným 

podmínkám prostředí mohou vést k pozdějším problémům na dalších stupních vzdělávání.  

Rámcový vzdělávací program se uskutečňuje ve čtyřech oblastech, a to jsou rámcové 

cíle, klíčové kompetence, dílčí cíle a dílčí výstupy, které jsou vzájemně provázané.  

 

5.2 Klíčové kompetence 

Podstatnou kategorií jsou klíčové kompetence představující výstupy, kterých by se mělo 

dosáhnout v předškolním vzdělávání. Klíčové kompetence můžeme definovat jako „[…] 

soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 

osobní rozvoj a uplatnění každého jedince.“ (Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání, 2018, s. 10) Tyto kompetence vychází z obecně přijímaných hodnot a postojů 

společnosti k tomu, co by člověk, resp. dítě v předškolním věku mělo zvládat a čeho by mělo 

dosáhnout. Klíčové kompetence se dělí do 5 kategorií, podle zaměření na oblasti, ve kterých se 

má uskutečňovat příslušná vzdělávací politika. Tyto kompetence jsou:   

1. kompetence k učení  

2. kompetence k řešení problémů  

3. kompetence komunikativní  

4. kompetence sociální a personální  

5. kompetence činnostní a občanské  
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Kompetence k učení se vyznačují zájmem a snahou získat nové poznatky, které jsou 

posléze využívány v reálných situacích. Dítě získává informace o světě, ve kterém žije, o 

kultuře i přírodě a dokáže je aktivně používat.  

Kompetence k řešení problémů obsahují takové dovednosti, které motivují dítě hledat a 

rozpoznat problém. Dítě taktéž dokáže problematickou záležitost vyřešit samo, pokud je 

adekvátní jeho věku a vyspělosti, případně umí promýšlet obtížnou situaci s dopomocí a 

podporou dospělého. V neposlední řadě dítě chápe, že řešení problémů je žádoucí stav, který 

pomáhá předcházet negativním situacím.  

Další podstatnou kompetencí je komunikativní kompetence. V rámci ní by dítě mělo být 

schopné vyjádřit své myšlenky, pocity a přání. Také by mělo rozumět a reagovat na otázku, 

používat k vyjádření správně znějící věty a postupně by mělo rozšiřovat svoji slovní zásobu. 

Důležitou součástí této kompetence je zvládnout dovednosti předcházející čtení a psaní.  

Sociální a personální kompetence se projevuje hlavně v jednání s ostatními lidmi, kdy 

dítě umí vyjádřit svůj názor, ví, že je zodpovědné za své jednání a nese za něj zodpovědnost. 

Dítě taktéž dokáže projevit citlivost a ohleduplnost k ostatním lidem a současně umí rozpoznat 

nesprávné chování, jako je ubližování a nespravedlnost. Při společných činnostech se dokáže 

zapojit a spolupracovat, ale také se projevit či ustoupit do pozadí, podle konkrétní situace a 

chápe tak pravidla společenského soužití.  

Poslední kompetence jsou činnostní a občanské. Ty se zaměřují na realizování a 

plánovaní činností a nápadů, jejich posuzování a schopnost vyhodnocování případného rizika 

plynoucí z nich.  Dítě si utváří představu o tom, co je společensky žádoucí, co naopak není a 

snaží se podle toho chovat. Taktéž dítě chápe, že má určitá práva a povinnosti, stejně tak i 

ostatní lidé, snaží se je dodržovat, a tím se podílet na prostředí, ve kterém žije. A poslední, 

nicméně neméně důležitou kategorií je zdraví a bezpečnost, kdy se dítě podílí na ochraně těchto 

oblastí u sebe, ale i u ostatních lidí v okolí. (Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání, 2018, s. 13)  

  

5.3 Vzdělávací oblasti 

Obecně vymezené klíčové kompetence je potřeba nějakým způsobem konkretizovat a 

vymezit, aby měl učitel srozumitelné podklady a jasnou strukturu pro jednotlivé oblasti 

vzdělávání. Proto se vytváří vzdělávací obsah, který formuluje 5 vzdělávacích oblastí, které se 

však v mnohém prolínají.  
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Konkrétně to jsou:  

1. Dítě a jeho tělo  

2. Dítě a jeho psychika  

3. Dítě a ten druhý  

4. Dítě a společnost  

5. Dítě a svět  

První vzdělávací oblastí je Dítě a jeho tělo. Jak již název napovídá, jde o uvědomování 

si vlastního těla, se kterým souvisí rozvoj a správné používání pohybových schopností, 

motoriky a smyslů. Dítě se dozvídá o zdraví, jak si ho udržovat a podporovat i ve vztahu 

k bezpečnosti.  

Následuje oblast Dítě a jeho psychika, která se dále dělí ještě na jednotlivé podkategorie, 

a to Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, Představivost a fantazie, Myšlenkové operace 

a Sebepojetí, city a vůle. V jednoduchém souhrnu tato kategorie zahrnuje rozvoj produktivních 

i receptivních jazykových dovedností, tedy celkově komunikaci. Dále se zaměřuje na rozvíjení 

jak smyslového vnímání, tak i kognitivních funkcí, které se postupně zabývají předškolními 

znalostmi jako jsou písmena a čísla. V neposlední řadě se věnuje i vnitřnímu prožívání dítěte, 

což se odráží v sebepoznávání, porozumění pocitům a citům, sebekontrole a schopnosti 

ovlivňovat vlastní chování.  

Dítě a ten druhý je, jak už z názvu vyplývá, zaměřeno na utváření, udržování a pěstování 

vztahů jak k ostatním dětem, tak k dospělým.  

Vzdělávací oblast Dítě a společnost rozvíjí v dítěti zájem o společenské prostředí, 

kulturu a umění. Pomáhá rozvíjet pozitivní morální hodnoty a přístup k jiným národnostem.  

Poslední ve výčtu je Dítě a jeho svět. Pozornost se obrací nejen k vlastnímu světu, ale i 

k „cizímu“, tomu, který se může lišit, a to z toho důvodu, aby si dítě rozšiřovalo povědomí o 

rozmanitosti. (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 2018, s. 14) 

RVP tak funguje jako hranice nepodkročitelných znalostí a dovedností, které by dítě 

mělo dosáhnout v rámci docházky do příslušné předškolní instituce. Reálným výstupem 

rámcového vzdělávacího programu je školní vzdělávací program (ŠVP), který si vypracovává 

každá škola samostatně. ŠVP školy, ze které byli vybráni probandi pro tuto diplomovou práci, 

bude dále podrobněji popsán.  
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5.4 Rámcový vzdělávací program – děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Rámcový vzdělávací program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

neexistuje. Jedinou výjimkou je RVP pro základní vzdělávání, které obsahuje přílohu pro 

vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. V ostatních případech se 

pracuje se základním dokumentem RVP, avšak s respektem k individuálním potřebám daného 

dítěte, ať už je zařazeno do mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu nebo do mateřské 

školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. (Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání, 2018, s. 25)   

Takovému dítěti jsou v případě potřeby poskytována podpůrná opatření v souladu se 

závěry ze školského poradenského zařízení. Speciální vzdělávací potřeby se promítají do 

školního vzdělávacího programu buď v rámci plánu pedagogické podpory8 nebo individuálního 

vzdělávacího plánu.9  

Celý systém podpory vychází ze dvou kurikulárních dokumentů – Školského zákona a 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., o Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných. V těchto materiálech se mimo jiné zmiňují materiální, prostorové i personální 

požadavky vyplývající z potřeb dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

  

 
8 Plán pedagogické podpory – 1. stupeň podpůrných opatření, které vypracovává sama vzdělávací instituce. 
9 Individuální vzdělávací plán – 2.-5. stupeň podpůrných opatření, které vypracovává školské poradenské 

zařízení. 
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6 Školní vzdělávací program  

Školní vzdělávací program (ŠVP) je dokument, který musí odpovídat tomu rámcovému 

vzdělávacímu programu pod který přísluší, tzn. výstupy uvedené v ŠVP pro předškolní 

vzdělávání vychází z doporučení napsaných v RVP pro předškolní vzdělávání a obdobně pro 

všechny následující vzdělávací stupně. Každá mateřská škola má vlastní školní vzdělávací 

program, který je velmi individualizovaný a měl by odpovídat specifickému zaměření a 

vzdělávacímu úmyslu dané instituce.  

Školní vzdělávací program tvoří pedagogičtí pracovníci dané školy a je za něj 

zodpovědný ředitel tohoto zařízení. Tento dokument musí být dostupný veřejnosti, tudíž by 

měla mít vzdělávací instituce ŠVP zveřejněný na svých webových stránkách, pokud nějaké má, 

či by měl být přístupný ve fyzické podobě ve škole. (Národní ústav pro vzdělávání, 2018) 

Daný kurikulární dokument by měl zahrnovat všechny tyto kategorie: identifikační 

údaje o mateřské škole, obecná charakteristika školy, podmínky vzdělávání, organizace 

vzdělávání, charakteristika vzdělávacího programu, vzdělávací obsah, evaluační systém a 

pedagogická diagnostika. (Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů, 2016) 

 

6.1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – konkrétní 

instituce 

 Vybraná mateřská škola, která je sledována v následně prezentovaném výzkumném 

šetření, se charakterizuje jako bilingvální s dobrým sociálním klimatem, rodinným vedením, 

moderním a podnětným zázemím vedeným pedagogickým sborem s velkými zkušenostmi a 

empatií. Vyzdvihuje svůj bohatý kulturně-společenský program akcí a práci se speciálními 

pomůckami. Zmiňuje také přítomnost školního logopeda, který pracuje ve speciálně vybavené 

logopedické pracovně.  

 Ve třídě pro děti se sluchovým postižením pedagogové vytváří příjemnou atmosféru 

s individuálním přístupem ke každému dítěti. Snaží se o podporu všestranného rozvoje 

osobnosti sluchově postiženého dítěte, připravují ho na vstup do základní školy a zapojení do 

společnosti. Hlavní zájem je kladen na zjištění a vytvoření vhodného komunikačního kanálu, 

který by měl zahrnovat český znakový jazyk a český jazyk. Zároveň by mělo, kromě jiného, 

docházet i k rozvoji zrakových a grafomotorických funkcí, které se logicky pojí s osvojováním 

vizuálně motorického jazyka.  
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 Logické a naprosto nezbytné je do procesu vzdělávání zapojit slyšící a neslyšící 

pedagogy, kteří budou spolupracovat na výchově dítěte. Každý reprezentuje jiný jazyk, ale oba 

se doplňují a respektují. 

 Zde se také dovídáme o praktických věcech, jako je věcné vybavení jednotlivých tříd, 

šaten, tělocvičny a dalších prostor, které mateřská škola využívá. Popisují životosprávu dětí 

během pobytu v předškolním zařízení, jejich denní režim a vyzdvihují psychosociální 

podmínky, které zde zajišťují, protože jsou nezbytné pro správný vývoj dětí. Ve školním plánu 

se zmiňují i o personálních podmínkách, které v mateřské škole panují, o řízení školy a o jejich 

spolupráci s ostatními institucemi.  

 Vybraná třída mateřské školy pracuje dle vzdělávacího programu nazvaného Hrajeme 

si se slonem. Slon byl zvolen jako prostředník mezi dítětem a pedagogem, ale i dětmi navzájem, 

při prvotním seznamování, ale také při různých aktivitách, kdy nenásilnou formou přibližuje 

dětem svět kolem nás.  

 Realizace ŠVP probíhá v šesti vzdělávacích blocích: vytváření kulturně sociálních a 

hygienických návyků, rozumová výchova, hudebně dramatická výchova, výtvarná výchova, 

pracovní výchova a tělesná výchova. Tyto vzdělávací bloky navazují na tematické úseky, které 

se prolínají celým školním rokem. Vzdělávací bloky se nazývají Rádi si hrajeme, Rok v přírodě, 

Říše pohádek, Sváteční chvíle, Já a okolní svět a Chci být zdravý.  

 Každý tento blok obsahuje popsaný určitý pedagogický záměr, jednotlivé tematické 

okruhy, vzdělávací obsah a kompetence, kterých má dítě dosáhnout. Celý program začíná 

tématem Rádi si hrajeme, který je charakteristický snahou o co nejpříjemnější přechod mezi 

domovem a mateřskou školou, kam dítě nově přichází. Prostřednictvím hraček tedy 

pedagogové seznamují s aktivitami, které mají děti rozvíjet jak rozumově, tak i fantazijně. 

V rámci vzdělávacího obsahu se má dítě naučit sebeobsluhu adekvátní svému věku, rozvíjet 

slovní zásobu, učit se vyjadřovat svá přání, pochopit zodpovědnost za svoje činy, ale také naučit 

se spolupracovat, půjčit hračku kamarádovi a respektovat ostatní. Kompetence, kterých mají 

děti dosáhnout v tomto vzdělávacím bloku, se týkají základních znalostí o světě a společnosti, 

schopnosti soustředit se a dokončit práci.  

 Rok v přírodě, jak název napovídá, se soustředí na znalosti o přírodě živé i neživé a 

ročních obdobích. Vzdělávání obsahuje poznávání přírodních materiálů, rostlin a zvířat, 

určování a charakterizování jednotlivých ročních období. Děti se také učí tematické písně a 

říkanky.  
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Osvojují si kooperativní dovednosti, hraní různých rolí a zapojují se do společenských her. 

V tomto období by také měly znát svoje jméno a adresu. V rámci kompetencí by dítě mělo být 

schopné klást otázky a odpovídat na ně, všímat si dění kolem sebe a adekvátně reagovat. Pokud 

dítě čelí nějakému problému, mělo by zvládnout poznat správné a nesprávné řešení. Také umí 

vyhodnocovat nebezpečí svých nápadů a případně změnit strategie tak, aby se vyhnulo 

případnému riziku.  

 Pedagogický záměr pro oblast Říše pohádek je poměrně jasný – seznamování 

s kladnými a zápornými způsoby chování skrze pohádkové dobro a zlo. Kromě již výše 

zmíněných vzdělávacích cílů zde najdeme nově snahu o vytváření morálních hodnot, 

seznamování s informacemi o ostatních kulturách a národnostech, což souvisí i s upevňováním 

pozitivního vztahu k ostatním lidem. Samozřejmostí je rozvoj jemné i hrubé motoriky. Nově 

nabyté kompetence zahrnují dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjí se slovní zásoba 

a je aktivně používána. Dítě je schopné řešit problémy adekvátní svému věku, případně si 

dokáže říct o pomoc. Dokáže rozpoznat nevhodné chování a umí projevit soucit s druhými.  

 Vzdělávací blok nazvaný Sváteční chvíle se zabývá tradicemi během celého roku. Děti 

se pomocí různých aktivit učí chápat zvyky, které jsou typické pro naši kulturu v kontrastu se 

zahraničím. Dále se rozvíjí jejich pohybové dovednosti a poznávají tak své tělo. Zdokonaluje 

se i schopnost sebeovládání, získávání sebevědomí a rozvíjení komunikačních dovedností. Dítě 

by se mělo začít učit vědomě, soustředit se při práci a postupovat dle instrukcí. Také se má 

objevit schopnost řešit praktické problémy, kdy dítě pochopí jistý algoritmus a je schopné ho 

přenést i na další podobné situace.  

 Jednou z nejdůležitějších oblastí je  ̶  Já a okolní svět. Pedagogický záměr se odráží 

v osvojení znalostí o rodině, o společnosti, ve které dítě žije, ale také ve schopnosti respektovat 

druhé a jejich odlišnosti. Zabývají se zde zdravím, bezpečností a hygienou. Dítě by mělo umět 

pojmenovat části těla a také znát a pojmenovat odlišnosti mezi lidmi (věk, pohlaví, národnost 

apod.). V rámci kompetencí by dítě mělo umět komunikovat beze studu s vrstevníky i 

dospělými. Naopak při kontaktu s neznámými lidmi má umět reagovat adekvátně, obezřetně a 

nepříjemnou situaci by mělo umět odmítnout a odejít z ní.  

 Poslední celek se jmenuje Chci být zdravý a je zaměřený na zdravý životní styl, 

předcházení nemocem a zlepšování fyzického stavu. Kromě všech oblastí, které jsou již výše 

zmíněné, se zde objevují i smyslové hry a hry, kdy se dítě učí chránit zdraví a předcházet 

nemocem.  
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Dítě by mělo dbát na svoje zdraví a bezpečí, ale i na bezpečí ostatních. V neposlední řadě by 

dítě mělo umět vnímat názory druhých, a pokud jsou odlišné, má umět přijímat kompromisy. 

(Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: Hrajeme si se slonem, 2007)  
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7 Výzkum dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku  

7.1 Cíl výzkumu 

Tato diplomová práce se zabývá úrovní dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením 

v předškolním věku. Za cíl má sledovat vývoj dílčích funkcí u této skupiny dětí v delším 

časovém horizontu. Práce se zaměřuje na počáteční úroveň dílčích funkcí u dětí se sluchovým 

postižením a posléze hodnotí, zda došlo k výraznějšímu zlepšení sledovaných funkcí v reakci 

na cílenou práci s dětmi. Dalším cílem výzkumného šetření je posoudit, zda je nutné 

diagnostikovat děti se sluchovým postižením pomocí testů určených přímo pro takto 

znevýhodněné děti, či je dostatečně vypovídající testovat sluchově postižené děti 

prostřednictvím diagnostických materiálů, které nejsou žádným způsobem upravené, tzn. jsou 

určené pro diagnostiku dětí slyšících.    

V rámci výše zmíněných výzkumných cílů byly stanoveny tyto výzkumné otázky:  

1. Lze pozorovat významnou změnu v úrovni dílčích funkcí u dětí se sluchovým 

postižením v předškolním věku díky cílené práci zaměřené na rozvoj dílčích funkcí?  

2. Je nezbytné používat k diagnostice dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením 

v předškolním věku testy, které jsou speciálně určené pro tuto skupinu dětí nebo lze 

sluchově postižené děti testovat pomocí diagnostických materiálů neadaptovaných 

pro sluchově postižené, avšak se stejnou vypovídající hodnotou?  

Záměrem této práce je vytvořit vhled do problematiky diagnostiky a rozvoje dílčích 

funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku prostřednictvím výzkumu, který byl 

proveden.   

 

7.2 Charakteristika výzkumného souboru  

Jak již název diplomové práce napovídá, pro realizaci výzkumného šetření byly vybrány 

děti se sluchovým postižením v předškolním věku, pro tuto konkrétní práci to byla věková 

kategorie 4,5 – 5 let. Tato věková skupina byla zvolena kvůli možnosti opakovaného 

dlouhodobého testování a práci, která by v případě školního věku žáků mohla zasahovat do 

časového harmonogramu výuky. Taktéž lze u těchto dětí v případě potřeby a zájmu dále 

sledovat vývoj jejich schopností a dovedností, vzhledem k nízkému věku, v němž se s nimi 

začalo pracovat. V neposlední řadě se právě u této věkové kategorie dá nejlépe sledovat vývoj 

dílčích funkcí, protože v předškolním věku by měl probíhat intenzivní rozvoj těchto funkcí.  
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Ve škole základní se již nácviku těchto schopností a dovedností věnuje spíše okrajově z důvodu 

zaměření na rozvoj a získávání základních školních dovedností.  

Z důvodu časové a materiální náročnosti zvolené výzkumné činnosti s dětmi byla 

oslovena pouze jedna mateřská škola pro sluchově postižené v Praze, která s výzkumem 

souhlasila. Kromě zvoleného věku probandů byl dalším důležitým faktorem pro výběr do 

výzkumného souboru i preferovaný komunikační kód dětí. Do výzkumu byly zahrnuty pouze 

děti, které komunikovaly českým znakovým jazykem. Dalším kritériem kladeným na volbu 

probandů byla přítomnost diagnostikované středně těžké až těžké sluchové vady bez 

přidruženého dalšího postižení, zejména postižení mentálního. V neposlední řadě bylo nutné 

seznámit zákonné zástupce dětí se záměrem šetření a získat od nich souhlas s účastí jejich dítěte 

ve výzkumu, což taktéž ovlivnilo možnosti získání výzkumného vzorku.  

Po splnění všech těchto podmínek bylo možné do výzkumu zapojit 3 děti. S ohledem na 

velikost této skupiny lze jednotlivé probandy popsat detailněji vzhledem k jejich věku, 

sluchovému postižení, ale taktéž komunikačnímu prostředí, ze kterého pochází, které může 

významně ovlivňovat zjištěné výsledky práce. Pro zachování anonymity jednotlivých dětí jim 

byla náhodně přiřazena čísla, která usnadňují i orientaci v textu.  

Proband č. 1: Dítě, které je prelingválně neslyšící a svoji sluchovou vadu nemá žádným 

způsobem kompenzovanou. Pochází z neslyšící rodiny a ke komunikaci používá pouze český 

znakový jazyk. Narodilo se v r. 2014.  

Proband č. 2: Dítě se středně těžkou sluchovou vadou kompenzovanou sluchadly. Má neslyšící 

rodiče i neslyšící příbuzné, proto fluentně komunikuje českým znakovým jazykem, nicméně se 

slyšícími osobami se snaží komunikovat verbálně, vzhledem k možnosti využívání zbytků 

sluchu prostřednictvím sluchadel. Narodilo se v r. 2014. 

Proband č. 3: Dítě s těžkou sluchovou vadou, kterou má kompenzovanou sluchadly. Oba rodiče 

jsou neslyšící, nicméně v domácnosti žijí i slyšící prarodiče. Prarodiče se snaží spíše o 

komunikaci v českém jazyce, s rodiči probíhá komunikace v českém znakovém jazyce. Toto 

dítě nemá osvojené základy ani jednoho jazyka a není si v komunikaci jisté, avšak preferuje 

spíše český znakový jazyk. Narodilo se na počátku roku 2015. 
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7.3 Design výzkumného šetření  

Výzkumné šetření bylo zvoleno tak, aby co nejlépe dokázalo podat odpovědi na výše 

formulované výzkumné otázky. V rámci tohoto speciálně pedagogického výzkumu byla 

zvolena metoda kvantitativního sběru dat, které se odráží ve využití výkonových testů. Nicméně 

vzhledem k počtu zapojených probandů a informacím o nich zjištěných, by daný výzkum mohl 

být charakterizován spíše jako kvalitativní.  

  Dle Gavory „[…] kvantitativní výzkum pracuje s číselnými údaji. Zjišťuje množství, 

rozsah nebo frekvenci výskytu jevů, resp. jejich míru (stupeň). Číselné údaje se dají 

matematicky zpracovat. […] Naopak, kvalitativní výzkum uvádí zjištění ve slovní (nečíselné) 

podobě. […] Více než čísla si cení význam, který komunikuje osoba. Podle nich pedagogické 

jevy není možno mechanicky shrnout a sečítat a závěry z nich široce zevšeobecňovat.“ (2002, 

s. 31) Tato citace již naznačuje, jak bylo sestaveno výzkumné šetření. V delším časovém 

horizontu byli probandi několikrát testování pomocí testů, které jsou využívány pro diagnostiku 

dětí v předškolním věku. Nicméně během této doby probíhala s dětmi i práce na rozvoji jejich 

dílčích funkcích, tzn. byl s nimi navázán určitý vztah a lze tedy číselné výsledky testů slovně 

doprovodit a vysvětlit, proč mohou vykazovat takové hodnoty, jaké vyšly.  

 Výzkumné metody, které si výzkumník zvolí, by měly být dostatečně validní a 

reliabilní, aby mohly spolehlivě přinést odpovědi na stanovené výzkumné otázky, taktéž by 

měly dostatečně ověřovat platnost hypotéz, a v neposlední řadě by tak mělo být možné 

dosáhnout vytyčeného cíle výzkumu. Svoboda zmíněné definuje následovně: „Reliabilita 

označuje spolehlivost, se kterou test měří to, co měří. Jde o přesnost měření bez ohledu na to, 

co test měří. […] Validita udává, zda test skutečně měří to, co měřit má.“ (2015, s. 17) 

Výběr výzkumných nástrojů pro tuto práci musel vycházet z výzkumné otázky, která se 

ptala po nezbytnosti diagnostikovat děti se sluchovým postižením testy upravenými pro tuto 

specifickou skupinu. Volba diagnostických materiálů byla konzultována s vedoucí této práce, 

která má zkušenosti s testováním a prací se žáky se sluchovým postižením a s psycholožkou, 

která se taktéž dlouhodobě zabývá diagnostikou dětí a žáků se sluchovým postižením. Dalším 

kritériem pro výběr testů byla i dostupnost těchto materiálů. Pro výzkum, který byl realizovaný 

v rámci této práce, byly tedy zvoleny dva testy, které jsou podrobněji charakterizovány níže.  
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Další výzkumná otázka se zaměřovala na možnost pozorování významné změny dílčích 

funkcí u dětí se sluchovým postižením. Pro cílenou práci s dětmi bylo využito množství 

materiálů z vlastnictví vybrané mateřské školy, ale taktéž z vlastní tvorby autorky této práce.  

 

7.3.1 Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude  

Nonverbální test určený pro děti se sluchovým postižením, který revidoval americký 

psycholog M. S. Hiskey. Tento test byl roku 1966 restandardizován pro americké děti se 

sluchovým postižením ve věku 3 až 17 let a zaměřuje se na zjištění učebních dovedností těchto 

dětí. Test dle jeho nonverbálního charakteru lze zadávat ale i dětem bez sluchové vady. S dětmi 

se pomocí těchto testů pracuje individuálně a u většiny subtestů není definovaný časový limit 

na jejich splnění. (Hiskey, 1966) 

Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude obsahuje 12 subtestů, z nichž 5 je určeno 

pro testování dětí ve věku 3 – 10 let, 4 subtesty jsou vymezeny pro skupinu dětí ve věku 11 – 

17 let a zbývající 3 subtesty mohou být použity u všech dětí bez věkového vymezení. Každému 

dílčímu úkolu je přidělen určitý počet bodů. Tyto body se na závěr sečtou a zanesou do tabulky, 

která přehledně zobrazí vývojovou úroveň daného dítěte. Součástí tohoto testu jsou i dvě 

vyhodnocovací tabulky, první, která je normovaná pro výsledky dětí se sluchovým postižením 

a druhá, která je určená pro děti slyšící, tudíž lze porovnávat tyto dvě skupiny dětí v rámci 

jednoho testování. (Šedivá, ústní sdělení, 2019) 

V rámci výzkumného šetření této práce bylo využito 8 dílčích testů, které jsou detailněji 

popsány v následujícím textu.  

Bead Patterns (Vzory z korálků) – v tomto úkolu je probandovi nejdříve ukázané určité 

pořadí korálků různých tvarů (koule, krychle, kvádr) navlečených na šňůrce. Má chvíli na 

zapamatování si daného pořadí korálků, posléze je daný vzor schován a probandovým úkolem 

je za maximálně 2 minuty navléknout stejný vzor tak, jak si ho zapamatoval. Celkově úkol 

obsahuje 7 vzorů, jejichž náročnost se postupně zvyšuje. Za každý správně navléknutý vzor 

v daném čase proband získává 1 bod. Tato úloha se zaměřuje na vizuálně motorickou 

koordinaci a vizuálně sekvenční paměť10 dítěte. V rámci úkolu se zjišťuje schopnost, zda a na 

jaké úrovni dítě umí přejít z vizuomotorické sekvenční reprodukce na pouze motorickou 

sekvenční reprodukci z paměti.  

 
10 Vizuálně sekvenční paměť – schopnost zapamatovat si viděné detaily ve správném pořadí.  
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Memory for Color (Zapamatování barev) – jak již název napovídá, tento test je založen na 

zjišťování schopnosti dítěte správně si zapamatovat předkládané barvy. K dispozici je 8 

jednobarevných pásek, které reprezentují základní barvy (bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, 

zelená, hnědá, černá) ve dvou sadách – jedna pro probanda a jedna pro výzkumníka, které se 

využívají v 6 překládaných úkolech. V 1. úrovni se dítěti po jedné ukazují jednotlivé barevné 

pásky, které se vždy skryjí a dítě má ukázat, která barva byla právě prezentována. V dalším 

stupni se ukazují současně 2 barvy v postupně 3 kombinacích, opět jsou skryty a dítě určuje, 

které barvy vidělo. Takto se přidává po jedné barvě, takže v poslední 6. úrovni se předkládá 6 

barev ve 2 kombinacích. Za každou správně identifikovanou sestavu barev se uděluje 1 bod a 

maximálně lze získat 19 bodů. Tento subtest se zabývá schopností podržet si v paměti vizuální 

podněty, které jsou předkládané současně, bez ohledu na jejich pořadí. 

Picture Identification (Identifikace obrázku) – v tomto subtestu je dítěti předložena vždy 

série 5 podobných obrázků v řadě, které spojuje určité téma (např. zvířata, vozidla, motýli) a 

další 3 obrázky, z nichž každý zobrazuje jeden obrázek z dané řady. Úkolem dítěte je každý ze 

3 obrázků správně přiřadit ke stejnému obrázku z předkládané řady. Celkově subtest obsahuje 

7 souborů obrázkových řad a za každý ze 3 správně přiřazených obrázků se získává 1 bod, tzn. 

maximální počet bodů za tento úkol je 21. Cílem tohoto testu je prověřit dovednost probandů 

vizuálně odlišovat a přiřazovat, což se dá shrnout jako schopnost analyzovat detaily.  

Picture Association (Sdružování obrázků) – daný subtest je založen na schopnosti tvořit 

vizuální asociace, chápat okolí a konceptualizovat vztahy. V rámci testu se dítěti ukáží 2 

obrázky, které mají k sobě nějaký vztah, např. dvě různé hračky, dva kusy ovoce, psací potřeby 

nebo nářadí a současně se předloží sada 4 dalších jiných obrázků a úkolem dítěte je z daných 

obrázků vybrat 1, který logicky doplní tu sadu 2 původních obrázků. Celkově se zde pracuje se 

14 páry obrázků a za každý správně přiřazený obrázek se přičítá 1 bod, tzn. celkově lze získat 

14 bodů. 

Paper Folding (Skládání papíru) – tento dílčí test se provádí tak, že výzkumník ze 

čtvercového papíru skládáním vytvoří určitý tvar, který následně rozloží a dítě má na základě 

toho, co vidělo, poskládat vlastní papír stejným způsobem. Náročnost skládání jednotlivých 

tvarů se stupňuje. Skládání papíru je zde prováděno 9 různými způsoby a za každý správně 

poskládaný tvar se uděluje 1 bod. Zde se ověřuje schopnost vizuomotorické koordinace a 

vizuální paměti.  
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Visual Attention Span (Rozsah zrakové pozornosti) – výchozím prvkem subtestu se opět 

stávají obrázky. Probandovi se ukáže jeden obrázek, který je po chvíli skryt, ale prezentuje se 

dalších 7 jednotlivých obrázků, z nichž jeden je stejný jako ten původně předložený a úkolem 

probanda je vybrat obrázek, který viděl. Takto se postupně rozšiřuje řada, až na konečný počet 

7 obrázků, kterou si má dítě zapamatovat a posléze ji určovat ze souboru 19 různých obrázků. 

Za každý správně vybraný obrázek se počítá 1 bod, a od řady 2 a více obrázků, pokud dítě 

zvládne poskládat jednotlivé obrázky v pořadí tak, jak mu byly předloženy, se přičítá ještě jeden 

plusový bod. Nejvyšší možný zisk bodů je tedy 16. Tento dílčí test zkoumá schopnost dítěte 

udržet pozornost a zapamatovat si vizuální podněty ve správném pořadí.  

Block Patterns (Skládání kostek) – tento zdánlivě snadný úkol se zabývá zjištěním schopnosti 

dítěte postavit stavbu z dřevěných kostek podle obrázku. Dítěti jsou dány kostky a obrázek, 

podle kterého má z kostek postavit zobrazený objekt. Začíná se s jednoduchou věží ze tří na 

sobě postavených kostek, avšak náročnost zobrazovaných staveb se postupně zvyšuje. V tomto 

souboru lze najít 7 vyobrazených staveb. Body se zde udělují za správné postavení objektu, ale 

i za čas, za který je daná stavba vytvořena. Pokud dítě zvládne zobrazenou stavbu postavit za 

méně než 30 sekund, získá 3 body, jestliže ji postaví v limitu 31 – 60 sekund, přidělí se 2 body 

a za jakýkoliv čas nad 1 minutu se přidělí 1 bod, avšak za podmínky, že stavba prostorově 

odpovídá tomu, co je namalováno na obrázku. Nejvíce je tedy možné získat 21 bodů. Zde se 

zjišťuje schopnost vizuomotorické integrace, která se vyvíjí z konkrétních vjemových vztahů 

na abstraktní.  

Completion of Drawings (Dokončování obrázků) – v tomto úkolu se má do předtištěných 

obrázků doplnit nějaký chybějící prvek daného obrázku. Například domalovat chybějící 

malíček na obrázku ruky či chybějící ručička na ciferníku hodin. Je zde namalováno 28 obrázků, 

z nichž první 2 jsou pouze na ukázku, aby proband pochopil smysl plnění úkolu. Lze tedy získat 

maximálně 26 bodů za všechny správně domalované obrázky. U tohoto úkolu se zdá být 

nezbytná reálná znalost předmětů, které jsou na obrázcích zobrazeny, aby děti mohly pochopit, 

co na daných předmětech chybí, protože například u obrázku drátového telefonu by dítě mělo 

mít hmatatelnou zkušenost, jak daný telefon vypadá. Na tomto typu úkolů se diagnostikuje 

schopnost vizuální koncentrace, analýzy a syntézy a schopnost pochopit vjemové a koncepční 

vztahy.  
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Subtesty Bead Patterns, Memory for Colors, Picture Identification a Paper Folding jsou 

určeny k testování dětí ve věku 3 – 10 let. Tři další testy Visual Attention Span, Block Patterns 

a Completion of Drawings mohou vypracovávat probandi v libovolném věkovém rozmezí 3 – 

17 let.  

 Vzhledem k datu vytvoření tohoto diagnostického materiálu, je nezbytné zmínit i jednu 

jeho nevýhodu. Obrázky použité pro diagnostiku byly pravděpodobně aktuální k datu jejich 

tvorby, avšak pro nynější využití jsou poměrně zastaralé. Některé předměty zobrazené na 

obrázcích jsou pro současnou populaci dětí neznámé, nemají s nimi zkušenost, a tudíž je pro ně 

obtížné pochopit, co představují. Navíc jsou obrázky pouze černobílé, což znesnadňuje 

identifikaci zobrazovaných předmětů. Tyto skutečnosti mohou v některých případech ovlivnit 

výsledná data.  

 

7.3.2 Diagnostika dítěte předškolního věku  

Diagnostika dítěte předškolního věku vychází ze stejnojmenné publikace od autorek 

Bednářové a Šmardové. Testová baterie není výslovně omezena na určitou skupinu dětí či 

naopak žádnou nevylučuje, tudíž zadání i testy samotné nejsou žádným speciálním způsobem 

modifikovány. Věková kategorie je u těchto materiálů stanovena od 3 do 6 let věku dítěte. 

Vypracovávání samotných dílčích testů nemá časové omezení.  

 Celková diagnostika se skládá z 10 oblastí, které jsou: motorika a grafomotorika, 

zrakové vnímání a paměť, sluchové vnímání a paměť, vnímání prostoru, vnímání času, základní 

matematické představy, řeč, sociální dovednosti, sebeobsluha a hra. Každá z těchto oblastí je 

dále rozčleněna na dílčí schopnosti a dovednosti, které se u jednotlivých dětí testují. 

K lepší přehlednosti vývojové úrovně dětí slouží záznamový arch, ve kterém jsou 

uvedeny jednotlivé testové body, přibližný věk, ve kterém by dítě danou činnost mělo zvládnout 

a 3stupňová hodnotící škála. Tato škála určuje zvládnutí úkolu jako nezvládá, zvládá 

s dopomocí a zvládá samostatně. Jednotlivé kategorie jsou definovány následovně:  

„Nezvládá – dítě úkol, činnost neplní ani s podporou, je nyní nad jeho možnosti; popisované 

chování aktuálně není v jeho repertoáru.  

 

 



57 
 

Zvládá s dopomocí – dítě potřebuje opakované, event. další vysvětlení, delší zácvik; v oblasti 

řeči např. rozumí, správně vykoná činnost, ale nepojmenuje (pokud je v položce pojmenování 

součástí úkolu); obecně potřebuje dopomoc, větší podporu od dospělého při vykonávání úkolu, 

činnosti, při uplatnění v položce popsaného vzorce chování.  

Zvládá samostatně – po vysvětlení správně splní úkol, vykoná požadovanou činnost, popisované 

chování je v běžném repertoáru dítěte.“ (Bednářová, 2015, s. 3) 

 

V rámci výzkumného šetření této práce byly vybrány 4 dílčí testy, které typově 

korespondují s výše zmíněnými subtesty tak, aby bylo možné porovnat výsledky z obou 

testování. Některé z dílčích úkolů nebyly pro diagnostiku použity z důvodu neexistence 

odpovídajícího či podobného úkolu v testové baterii Hiskey-Nebraska Test of Learning 

Aptitude, tudíž by bylo nadbytečné tyto úkoly zařazovat na úkor jiných činností. Zvolené dílčí 

oblasti se dále člení na specifičtější okruhy zahrnující konkrétní úkoly, které jsou detailněji 

popsány v následujícím textu.  

Motorika, grafomotorika a kresba – zde se zaměřujeme na pozorování dovedností v rámci 

hrubé motoriky, jako je rovnováha a koordinace dítěte. Dítě můžeme sledovat při jeho běžných 

aktivitách, např. chůze po schodech nebo lze požádat o provedení dané činnosti, třeba chůze 

přes kladinu. Oblast jemné motoriky hodnotí úroveň provedení úkonů zahrnující manipulaci 

s drobnými předměty (navlékání korálků, stavění z kostek), ale i koordinaci prstů ruky při 

postupném otevírání dlaně. V rámci testování vizuomotoriky dítěte se zkouší schopnost vést 

čáru mezi vyznačenými liniemi, schopnost nepřerušovaně obtáhnout předkreslenou linii a 

překreslit jednoduchý obrázek.  

Zrakové vnímání a paměť – zahrnuje několik dílčích oblastí, které společně tvoří ucelený 

komplex funkcí, které je nutné, aby dítě zvládalo, a které se tedy testují. Je to schopnost vnímání 

barev, vnímání figury a pozadí, zrakové rozlišování, vnímání části a celku, oční pohyby a 

zraková paměť. Vnímání barev je testováno pomocí různobarevných předmětů kolem nás, kdy 

se dítěti předkládá jednobarevný předmět (např. kostka ze stavebnice či hračka) a úkolem dítěte 

je nalézt stejně barevný předmět. Taktéž se zkouší schopnost správného pojmenování 

jednotlivých barev skrze vyslovený pokyn pro jistou barvu a dítě by mělo předmět s touto 

barvou určit, a naopak by mělo samo umět danou barvu pojmenovat. Úkoly v části „Figura a 

pozadí“ zjišťují schopnost dítěte zaměřit pozornost na určitý předmět a zároveň se odpoutat od 

pozadí daného obrázku.  



58 
 

Nejdříve se začíná s jedním obrázkem na rušivém pozadí, poté se určují dva obrázky, které jsou 

překryté přes sebe a poté tři obrázky. Oblast zrakového rozlišování určuje schopnost dítěte 

vnímat a uvědomovat si části, celek a polohu předmětu. Diagnostika zrakového rozlišování se 

provádí určováním odlišného obrázku v řadě stejných či podobných obrázků. Obrázek se může 

odlišovat velikostí, polohou, či detailem zpracování. Zraková analýza a syntéza se testuje na 

schopnosti dítěte složit z různého počtu částí určitý obrázek, a to buď s předlohou nebo bez 

předlohy. Do této oblasti se zahrnuje i dovednost doplnit podle předlohy do abstraktního 

obrázku jeho chybějící části. V neposlední řadě se zde testuje i zraková paměť, což je založené 

na principu zapamatování si předložených obrázků či reálných předmětů, jejich zakrytím a 

snahou vzpomenout si, co dítě vidělo v různých obměnách.  

Vnímání času – úkoly zařazené do této skupiny se zaměřují na pochopení plynutí času, časové 

posloupnosti a s ní spojené činnosti, nicméně pro účely této práce bylo možné využít dané úkoly 

i jako test, ve kterém děti měly asociovat obrázky k určité situaci. To mohly být např. obrázky 

činností typických pro ráno, poledne, večer, ale i v rámci ročních období.  

Základní matematické představy – testy obsažené v této části se prolínají i s jiný oblastmi 

jako je např. motorika, vnímání času a prostoru a v neposlední řadě i zrakové vnímání. Pro 

výzkumné účely této práce vyhovují úkoly ze skupiny „Třídění, tvoření skupin“, kde jsou 

popsané úlohy na tvoření skupin podle druhu (např. jídlo, hračky), barvy, velikosti a tvaru 

zobrazených předmětů. Další trochu pozměněný úkol se týká naopak vybírání toho, co do dané 

skupiny nepatří (např. tvar a barva zobrazených předmětů).  

 

Na rozdíl od předchozího diagnostického materiálu obsahují obrázky tohoto testu známé 

předměty, které děti bez problému identifikují. Taktéž je pro testování velmi nápomocné, že 

dané obrázky jsou barevné, což je pro děti činí atraktivnějšími a tímto způsobem je pozitivně 

ovlivněna i jejich pozornost. To je samozřejmě dané aktuálností vydání tohoto diagnostického 

materiálu.  

Výše zmíněné dílčí testy ze souborů Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude a 

Diagnostika dítěte předškolního věku byly použity pro získání dat, skrze které mohly být 

zodpovězeny dříve uvedené výzkumné otázky.  Jednotlivé testové oblasti byly vybrány tak, aby 

si obsahově co nejvíce korespondovaly a jsou to:  

Bead Patterns (Vzory z korálků) – Jemná motorika, Zraková paměť 

Memory for Color (Zapamatování barev) – Barva, Zraková paměť 
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Picture Identification (Identifikace obrázku) – Figura a pozadí, Zrakové rozlišení  

Picture Association (Sdružování obrázků) – Vnímání času, Tvoření skupin 

Paper Folding (Skládání papíru) – Jemná motorika, Zraková paměť 

Visual Attention Span (Rozsah zrakové pozornosti) – Zrakové rozlišení, Zraková paměť 

Block Patterns (Skládání kostek) – Jemná motorika, Zraková analýza a syntéza 

Completion of Drawings (Dokončování obrázků) – Vizuomotorika, Zraková analýza a syntéza 

 

7.4 Realizace výzkumného šetření  

Výzkumné šetření probíhalo v delším časovém horizontu, které bylo předem 

naplánováno. Vzhledem k menšímu počtu zapojených probandů bylo nutné, aby u každého 

z nich proběhly všechny testy, pokud se tedy stalo, že v již naplánovaný testový den některý 

z probandů chyběl, např. z důvodu nemoci, tak se dané testování uskutečnilo v nejbližší možný 

termín, kdy bylo dítě ve školním zařízení opět přítomno.  

 Jelikož práce probíhala s dětmi se sluchovým postižením v předškolním věku, bylo 

nezbytné s nimi navázat jistý vztah, aby se nebály odejít do jiné místnosti a setrvat tam 

s výzkumníkem. Taktéž bylo nutné zjistit, jakým způsobem komunikují, resp. na jaké úrovni 

jsou jejich vyjadřovací schopnosti v českém znakovém jazyce. V dané třídě se tedy uskutečnila 

2 neformální setkání, při kterých došlo k prvním kontaktům nejen s vybranými dětmi.  

 Pro testování byla vyčleněna samostatná místnost, kde byl vždy pouze jeden proband a 

administrátor. Každé testování trvalo v rozmezí 30 – 40 minut. Samotná realizace výzkumného 

šetření byla rozfázována do jednotlivých etap a celková doba výzkumu trvala od června 2019 

do ledna 2020. Komunikace s probandy probíhala výhradně v českém znakovém jazyce. Zadání 

jednotlivých testů bylo dětem vysvětleno, a pokud něčemu nerozuměly, mohly se kdykoliv 

zeptat. 

 Každá testová baterie byla s každým probandem použita 3krát a mezi jednotlivými testy 

byl odstup přibližně 3 měsíce. První testování pomocí Hiskey-Nebraska Test of Learning 

Aptitude a Diagnostiky dítěte předškolního věku proběhlo v červnu roku 2019. Následovalo 

období, ve kterém výzkumník s dětmi nevedl žádné cílené aktivity. Další etapa testování se 

uskutečnila v září roku 2019.  
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V následných týdnech byl realizován druhý výzkumný záměr, který spočíval v každotýdenní 

vedené činnosti s dětmi zapojenými do šetření. Závěrečné testy proběhly v lednu 2020 a poté 

následovalo vyhodnocení získaných dat.  

 Připravené činnosti pro práci s dětmi spočívaly v tom, že každý týden proběhlo přibližně 

40minutové setkání výzkumníka s probandy a společně se věnovali rozvoji různých schopností. 

Během jednoho setkání byly prostřídány předem připravené 2 – 3 aktivity, které se v rámci 

3měsíční výzkumné činnosti několikrát zopakovaly. Jednotlivé činnosti byly voleny tak, aby 

zahrnovaly všechny schopnosti, které byly testovány, a mohlo tak dojít k jejich stejnoměrnému 

rozvoji.  

Náměty pro tyto aktivity byly čerpány z doporučení pro rozvoj schopností a dovedností 

v publikacích od Bednářové (2015) a Sindelarové (2007), avšak byly upraveny dle možností 

školního prostředí a materiálního zabezpečení od autorky této práce. Příklady aktivit i s 

ilustrativními obrázky jsou uvedeny v Příloze 2 této práce.  

   

7.5 Analýza výsledků výzkumného šetření 

Aby mohlo dojít k zodpovězení výzkumných otázek, bylo nutné analyzovat data získaná 

ze všech proběhlých testování. Údaje vychází z obou použitých diagnostických materiálů, 

nejdříve je popsána situace odděleně pro každého probanda zvlášť a posléze jsou data 

vyhodnocena komplexně vzhledem k jejich souvztažnosti. Nejprve se hodnotí výkony 

probandů z testů Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude a posléze z materiálu Diagnostika 

dítěte předškolního věku. Pro lepší přehlednost byla získaná data převedena do podoby grafů a 

tabulek, kde lze poměrně jasně vidět potřebné informace, které jsou ale i slovně komentovány. 

Výzkumné otázky určují, jak hodnotit získaná data, a to následujícím způsobem:  

1. analýza dat zjišťující změnu úrovně dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením 

v předškolním věku v rámci opakovaných diagnostických testování;  

2. hodnocení použití dvou typů diagnostických materiálů při testování dětí se 

sluchovým postižením v předškolním věku. 
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7.5.1 Analýza dat zjišťující změnu úrovně dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením 

v předškolním věku v rámci opakovaných diagnostických testování 

Jak již bylo zmíněno, v rámci výzkumného šetření byli probandi opakovaně testováni 

po určitých časových celcích. Počáteční testování proběhlo v červnu 2019, kdy všem 

probandům bylo 4,5 roku. Z této diagnostiky byly získány bodové hodnoty, které značily 

prvotní úroveň dílčích funkcí jednotlivých probandů. Poté následovaly letní prázdniny, tzn. 

dané děti nedocházely do školního zařízení, a tudíž s nimi neprobíhala žádná záměrná 

pedagogická práce.  

 V září téhož roku proběhlo 2. testování probandů, aby se zjistilo, zda došlo k nějakým 

změnám v úrovních dílčích funkcí za období, kdy děti nebyly vedeny pedagogem či 

výzkumníkem k záměrné práci na rozvoji svých schopností. Bezprostředně po tomto testování 

začal výzkumník s probandy vykonávat předem připravenou několikatýdenní činnost, která 

byla zaměřená na cílený rozvoj dílčích funkcí těchto dětí.  

Poslední 3. testování proběhlo v lednu roku 2020 a to všem probandům bylo 5 let. 

Závěrečným testováním jsme opět dostali bodové hodnoty, které značily jistý posun v úrovni 

dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením.  

Postupně byli probandi testování oběma diagnostickými materiály – Hiskey-Nebraska 

Test of Learning Aptitude a Diagnostika dítěte předškolního věku. Konkrétní výsledky z dílčích 

testů jednotlivých probandů ze všech tří výzkumných šetření jsou analyzovány za pomocí grafů 

a tabulek níže.  

Následující grafy zobrazující výsledné bodové hodnoty probanda ze všech tří 

realizovaných testování pomocí diagnostického materiálu Hiskey-Nebraska Test of Learning 

Aptitude mají dvě základní osy. Na vertikální ose je vyznačen počet bodů, které bylo možné 

dosáhnout v rámci dílčích úkolů. Horizontální osa nese názvy jednotlivých dílčích úkolů 

využitých při výzkumném šetření. Barevně je rozlišeno 1., 2. a 3. testování, tzn. modrá barva 

v grafu vždy značí výsledky probanda v daných úkolech v rámci 1. testování, zelená barva 

ukazuje dosažený počet bodů ze 2. testování a žlutá barva představuje skóre získané ve 3. 

testování. Tento systém grafického značení byl použit u grafů 1, 2, 3.  

Níže uvedené tabulky obsahují výsledná data konkrétního probanda ze tří testování 

prostřednictvím Diagnostiky dítěte předškolního věku jsou poměrně detailní. Každá tabulka je 

rozdělena na 4 hlavní oblasti – Motorika, Zrakové vnímání a paměť, Vnímání času a Základní 

matematické představy.  
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Tyto okruhy zahrnují jednotlivé dílčí úkoly, u nichž je v závorce uveden věk, ve kterém by dítě 

mělo daný úkol zvládnout. Ve 3 vedlejších sloupcích jsou uvedeny definované stupně zvládnutí 

určitého úkolu. Pro zaznamenání úrovně zvládnutí úkolu v jednotlivých fázích testování byly 

využity indexy T1 pro 1. testování, T2 pro 2. testování a T3 pro 3. testování, které jsou pro lepší 

orientaci i barevně rozlišeny. Pokud proband např. v 1. testování zvládl samostatně splnit úkol 

zaměřený na manipulaci s předmětem, index T1 mu byl zapsán do sloupce „ZVLÁDÁ 

SAMOSTATNĚ“. Tímto způsobem jsou popsány výsledky všech probandů pro každé testování 

v tabulkách 2, 3, 4.  

V rámci 1. testování byla u probanda č. 1 určena primární orientační úroveň jeho dílčích 

funkcí, která dle bodového vyjádření dosahovala nenulových hodnot, kromě 1. úkolu. Při 2. 

testování došlo u probanda v 5 dílčích úkolech ke zlepšení výsledků o 1 až 3 body, ve 2 

případech byl bodový zisk stejný a v 1 úkolu se zhoršil o 1 bod. Dle 3. testování lze zjistit, že 

se proband od 2. testování ve všech 8 dílčích úkolech vždy zlepšil v rozmezí 1 – 4 body. 

Celkově došlo u probanda č. 1 ke zlepšení od 1. ke 3. testování o 2 až 6 bodů, což je poměrně 

významná bodová hodnota vzhledem k tomu, že je zřejmý posun mezi jednotlivými 

diagnostikami a činnostmi vedenými, resp. neprováděnými mezi nimi. Data k tomuto testování 

jsou zpracována v grafu 1.  

Graf 1: Výsledné bodové hodnoty probanda č. 1 ze tří testování pomocí Hiskey-Nebraska Test 

of Learning Aptitude   

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2019 – 2020) 
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Následující tabulka 2 popisuje změnu úrovně dílčích funkcí u probanda č. 1 v rámci 

testování druhým diagnostickým materiálem. V kategorii „Motorika“ u tohoto probanda 

nedošlo k žádné větší změně během daných testování vzhledem k tomu, že již od 1. testování 

většinu úkolů zvládal samostatně. V oblasti zrakového vnímání a paměti proband dané úkoly 

spíše zvládal s dopomocí nebo nezvládal, ale to bylo z velké části dáno tou skutečností, že dané 

úkoly byly určeny pro starší věkovou kategorii. Nicméně lze pozorovat, že se proband v této 

oblasti velmi zlepšil, protože výsledky ze 3. testování jsou zaznamenány téměř vždy ve sloupci 

„zvládá samostatně“. V úkolech spadajících do skupiny „Vnímání času“ je vidět jasná 

posloupnost mezi 1. až 3. testováním, kdy se proband postupně zlepšoval. V kategorii „Třídění“ 

nelze u poloviny úkolů popsat žádnou změnu, jelikož proband již od 1. testování splnil všechny 

úkoly samostatně. Ve zbylých úkolech se výrazně zlepšil, protože v rámci 1. i 2. testování dané 

úkoly nezvládal, ale během 3. testování úkoly splnil samostatně.   
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Tabulka 2: Výsledné hodnoty probanda č. 1 ze tří testování pomocí materiálu Diagnostika 

dítěte předškolního věku  

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2019 – 2020) 
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Graf 2 zobrazuje výsledné bodové hodnoty pro všechna testování jedním typem 

diagnostických materiálů u probanda č. 2. Jak je patrné, tento proband neměl ani jednou nulový 

výsledek z dílčích testů, na rozdíl od probanda č. 1 má však za určité subtesty i jednobodové 

zisky. V rámci 2. testování dosáhl proband oproti výchozím výsledkům v 5 případech zlepšení 

v rozmezí 1 – 3 body, avšak ve 3 subtestech byly získané body stejné, jako u 1. testování. Při 

3. testování se proband zlepšil v 7 subtestech, avšak jen o 1 až 2 body a v jednom subtestu měl 

stejný počet bodů jako získal v předcházejícím testování. Celkově došlo u probanda č. 2 ke 

zlepšení mezi 1. a 3. testováním o 1 až 3 body v rámci všech subtestů. Tento posun není tak 

velký jako u probanda č. 1, nicméně i zde je vidět vzrůstající tendence úrovně dílčích funkcí při 

vedené činnosti s probandem.  

Graf 2: Výsledné bodové hodnoty ze tří testování pomocí Hiskey-Nebraska Test of Learning 

Aptitude probanda č. 2 

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2019 – 2020) 

Tabulka 3 podává informace o úrovni dílčích funkcí probanda č. 2. V oblasti motoriky 

proband při 1. a 2. testování úkoly spíše zvládal plnit s dopomocí, při závěrečném testování 

úkoly prováděl z větší části samostatně. V kategoriích „Zrakové vnímání a paměť“ a „Vnímání 

času“ se při 1. a 2. testování výkon probanda pohyboval spíše v rozmezí „nezvládá – zvládá 

s dopomocí“ a po vedené činnosti ve druhé části výzkumu se jeho výsledné hodnoty zlepšily 

do úrovně samostatně zvládnutých úkolů. V poslední zkoumané oblasti zvládání úkolů 

poměrně věrně kopírovalo úspěšnost v řešení úkolů dle stanovené věkové hranice.  
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Tabulka 3: Výsledné hodnoty probanda č. 2 ze tří testování pomocí materiálu Diagnostika 

dítěte předškolního věku  

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2019 – 2020) 
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Výsledky probanda č. 3 jsou zobrazeny v následujícím grafu 3. I zde se při počátečním 

testování nevyskytl žádný nulový výsledek. Skóre dalších testování jsou obdobná jako u 

předešlých probandů. Při 2. testování došlo v 5 subtestech k mírnému zlepšení o 1 až 2 body, 

ale taktéž v jednom případě došlo k získání počtu bodů o 2 jednotky méně než u 1. testování a 

u 2 dílčích testů proband dosáhl stejného počtu bodů. V rámci 3. testování proband vždy dospěl 

ke zlepšení se ziskem o 2 až 4 body více než v předešlém testování. Celkový pohled na graf 3 

ukazuje, že od 1. ke 3. testování se proband zlepšil o 3 až 5 bodů, nicméně v 1 subtestu zůstal 

na bodové úrovni, kterou měl již na počátku. I přesto je zřejmé, že u tohoto probanda došlo 

k poměrně velkému zlepšení po zavedení řízených činností.  

Graf 3: Výsledné bodové hodnoty ze tří testování pomocí Hiskey-Nebraska Test of Learning 

Aptitude probanda č. 3 

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2019 – 2020) 

Následující tabulka popisuje průběh dalšího typu testování u probanda č. 3. V oblasti 

motoriky došlo u tohoto probanda k posunu, nicméně ke splnění některých úkolů bylo třeba 

dopomoci ze strany výzkumníka. Zrakové vnímání a paměť se dle výsledků zlepšila, avšak 

úroveň zvládnutí úkolů se pohybovala v pásmu „zvládá s dopomocí – zvládá samostatně“ v 

přibližně stejném poměru, což je o poznání horší výsledek než u předešlých probandů. V 

kategorii „Vnímání času“ se velmi zřetelně projevil přínos vedených činností vzhledem 

k velkému posunu ve 3. testování. U poslední testované oblasti dílčích funkcí se 

ukázalo celkové zlepšení ve výsledných hodnotách při 2. a 3. testování, kdy proband dosahoval 

ve většině úkolů hodnot „zvládá s dopomocí“ a „zvládá sám“.  
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Tabulka 4: Výsledné hodnoty probanda č. 3 ze tří testování pomocí materiálu Diagnostika 

dítěte předškolního věku  

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2019 – 2020) 
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7.5.2 Hodnocení použití dvou typů diagnostických materiálů při testování dětí se 

sluchovým postižením v předškolním věku 

Data získaná ze tří opakovaných testování pomocí diagnostického materiálu Hiskey-

Nebraska Test of Learning Aptitude, které absolvovali všichni probandi, byla vyhodnocena dle 

již zpracovaných a přiložených tabulek. Tyto tabulky určují optimální věkovou hranici, kterou 

by měl proband splňovat ve vztahu k dosaženému počtu bodů v jednotlivých testových úlohách. 

V tomto testu jsou k dispozici dvě vyhodnocovací tabulky, jedna je normovaná pro děti se 

sluchovým postižením a druhá tabulka je určena dětem slyšícím. Pro tuto vyhodnocující část 

práce byly využity obě tabulky, podle kterých se dalo určit a porovnat, na jaké úrovni a ve které 

skupině se spíše pohybují vybraní probandi se sluchovým postižením.  

 Taktéž byla vyhodnocena data, která byla získána z testování prostřednictvím dílčích 

testů z publikace Diagnostika dítěte předškolního věku. Výhodou tohoto diagnostického 

materiálu je, že výsledky probandů jsou zapisovány přímo do vyhodnocovacích tabulek 

umožňujících přímé porovnání výsledků probandů vzhledem k normě intaktních dětí, pro 

kterou byly tyto testy vytvořeny. Podrobnější seznámení s výsledky testování přináší 

následující grafy a tabulky.  

Grafy, ve kterých jsou popsány výsledné bodové hodnoty všech 3 probandů z jednoho 

realizovaného testování pomocí diagnostického materiálu Hiskey-Nebraska Test of Learning 

Aptitude mají opět dvě základní osy. Na vertikální ose je vyznačen počet bodů, které bylo 

možné dosáhnout v rámci dílčích úkolů. Horizontální osa nese názvy dílčích úkolů využitých 

při výzkumném šetření. Kromě výsledků jednotlivých probandů jsou do grafů zaneseny i 

normované bodové hranice pro slyšící i neslyšící děti, kterých by probandi měli dle jejich věku 

dosahovat. Navíc je u některých bodových hranic vymezen rozsah bodů, tzn. výsledné body za 

daný úkol nemají stanovenou přesnou hodnotu, ale je zde určité bodové rozpětí. Každý 

proband, resp. jeho dosažený bodový výsledek, má svoji specifickou barvu, aby byl graf 

přehlednější. Tento systém grafického značení byl použit u grafů 4, 5, 6. 

Tabulky popisující výsledky všech probandů z jednotlivých testování vytvořené z dat 

získaných pomocí materiálu Diagnostika dítěte předškolního věku jsou v podstatě stejné jako 

v předchozích popsaných tabulkách. Změna se projevuje pouze v tom, že ve sloupcích pro 

konkrétní výsledky je kromě výkonů jednotlivých probandů zaznamenán i tzv. ideální stupeň 

rozvoje značený indexem Px. Tento index značí tu úroveň splnění úkolu, kterou by dítě v daném 

věku mělo zvládnout. Indexy P1, P2, P3 označují jednotlivé probandy č.1, č. 2, č. 3. Takto jsou 

popsány výsledky všech probandů pro každé testování v tabulkách 5, 6, 7.  
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Z grafu 4 pro 1. testování lze vyčíst, že ve 4 subtestech vždy alespoň jeden z probandů 

bodově dosáhl věkové hranice pro neslyšící děti, zatímco ve zbývajících 4 subtestech nikdo 

z probandů danou hranici nedosáhl. Poměrně jasně z grafu vyplývá také to, že věkové hranice 

pro slyšící děti dosáhl svými body pouze proband č. 3 a to 2krát. Ostatní probandi v žádném 

subtestu nedosáhli potřebný počet bodů pro tuto hranici. 

 

Graf 4: Výsledné hodnoty probandů z 1. testování v porovnání s optimální věkovou hranicí pro 

slyšící a neslyšící děti uváděnou dle Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude  

 

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2019) 

Následující tabulka 5 zobrazuje výsledky všech probandů v rámci 1. testování dílčími 

testy z Diagnostiky dítěte předškolního věku (Bednářová, 2015) vzhledem k určené normě, 

kterou by děti v daném věku měly splňovat. V oblasti motoriky výkony probandů č. 1 a č. 2 

převážně odpovídaly dané hranici, pouze proband č. 3 byl v polovině úkolů pod stanovenou 

úrovní. Výsledné hodnoty probandů v rámci kategorie „Zrakové vnímání a paměť“ byly 

poměrně různorodé, ale na první pohled je vidět, že u 4 dílčích úkolů ani jeden proband 

nedosáhl určené hranice zvládnutí daných úkolů. V další oblasti „Vnímání času“ ve většině 

subtestů nikdo z probandů nedosáhl na požadovanou úroveň zvládnutí této dílčí funkce. 

V poslední části zabývající se úkoly na třídění probandi spíše splňovali stanovené hodnoty dané 

normy, nicméně i zde je viditelná menší úspěšnost probanda č. 3.   
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Tabulka 5: Výsledné hodnoty probandů z 1. testování v porovnání s optimální věkovou hranicí 

uváděnou dle Diagnostiky dítěte předškolního věku  

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2019) 
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V grafu 5, který znázorňuje dosažené body všech probandů ve 2. testování je 

pozorovatelné, že bodovou hranici pro neslyšící děti dosáhli probandi v 5 subtestech a téměř ve 

všech případech to byli minimálně 2 probandi. Pouze u 3 dílčích testů probandi nedosáhli 

určené bodové hranice. Jistá změna je pozorovatelná i v rámci vyhodnocení bodů vzhledem ke 

hranici určené pro slyšící děti, kde různí probandi ve 4 subtestech dosáhli na takový počet bodů, 

který byl stanoven právě pro slyšící. Ve zbylých 4 subtestech opět ani jeden proband nedosáhl 

nastavené bodové hranice pro slyšící děti.   

 Graf 5: Výsledné hodnoty probandů ze 2. testování v porovnání s optimální věkovou hranicí 

pro slyšící a neslyšící děti uváděnou dle Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude 

 

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2019) 

Druhé testování daným diagnostickým materiálem je popsáno v tabulce 6. V úkolech, 

které se zabývaly motorikou, lze pozorovat lepší výkony u probandů č. 2 a č. 3, zhoršení od 1. 

testování bylo zaznamenáno u probanda č. 1. V rámci úkolů zaměřených na zrakové vnímání a 

paměť došlo dle zaznamenaných dat ke zlepšení, nicméně stále v několika případech žádný 

z probandů nedosáhl žádoucí úrovně splnění úkolů definované stavem „zvládá samostatně“, ale 

byli stále v úrovni „zvládá s dopomocí“. Ke zlepšení ve výsledcích probandů došlo 

v činnostech týkajících se časové orientace. V poslední testové oblasti probandi věrně 

kopírovali stanovenou hranici pro zvládnutí prezentovaných úkolů.  
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Tabulka 6: Výsledné hodnoty probandů ze 2. testování v porovnání s optimální věkovou hranicí 

uváděnou dle Diagnostiky dítěte předškolního věku  

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2019) 
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Ve třetím testování pomocí Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude dle grafu 6 

dosáhli většinou všichni probandi v 7 subtestech alespoň minimálního počtu bodů stanovených 

hranicí pro neslyšící děti. Pouze v 1 dílčím testu probandi nebyli úspěšní, ale i v rámci tohoto 

subtestu došlo k viditelnému zlepšení v porovnání s 1. testováním. Viditelný posun ve 

výsledcích probandů lze pozorovat i v případě bodové hranice určené pro slyšící děti. V rámci 

6 subtestů získali vždy minimálně 2 probandi dostatečný počet bodů pro danou věkovou hranici 

a pouze u 2 subtestů daného počtu bodů nedosáhli.   

Graf 6: Výsledné hodnoty probandů ze 3. testování v porovnání s optimální věkovou hranicí 

pro slyšící a neslyšící děti uváděnou dle Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude 

 

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2020) 

Poslední tabulka shrnuje závěrečné testování a celkově lze říci, že se probandi ve všech 

oblastech zlepšili a dosáhli tak stanovené normy splnění úkolů dle definovaného „zvládl 

samostatně“. V některých dílčích úkolech dokonce stanovenou hranici úspěšně překročili. 

Ovšem je nezbytné zmínit i to, že především proband č. 3 nevykazoval ve všech úkolech 

takovou úspěšnost, jako ostatní probandi a u některých úkolů byl pod žádoucí hranicí zvládnutí 

úkolu.  
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Tabulka 7: Výsledné hodnoty probandů ze 3. testování v porovnání s optimální věkovou hranicí 

uváděnou dle Diagnostiky dítěte předškolního věku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Vlastní výzkumné šetření, 2020) 
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7.6 Dílčí závěry a doporučení  

Jak již výsledky ze všech testování dle grafů a tabulek ukázaly, při závěrečné 

diagnostice došlo u všech probandů ke zlepšení jejich úrovně dílčích funkcí. Nicméně při 

detailnějším zkoumání lze pozorovat určité nepravidelnosti. Při testování materiálem Hiskey-

Nebraska Test of Learning Aptitude byly výkony probanda č. 1 po celou dobu testování 

poměrně vyrovnané, neměl výrazné potíže s pochopením úkolů či vykonáváním řízených 

činností. Podobně na tom byl i proband č. 2, který taktéž vykazoval velmi dobré výsledky a 

v rámci možností bezproblémově spolupracoval. Proband č. 3 měl rovněž uspokojivé výsledky, 

avšak u něj bylo při testování nutné opakovaně zjišťovat, zda pochopil zadání úkolů, taktéž 

častěji ztrácel motivaci pracovat na úkolu a měl spíše větší zájem o dění kolem a hraní si 

s testovým materiálem. U tohoto probanda také bylo možné pozorovat odchylku v rámci 

výsledků, a to naprosto nadprůměrné bodové zisky za úkol Completion of Drawings 

(Dokončování obrázků) již od 1. testování. To by mohlo mít vysvětlení ve velké zálibě 

probanda prohlížet si obrázkové knihy, kde se setkává s množstvím různých ilustrací, které mu 

poskytují větší představivost. Za pozornost stojí úkol Bead Patterns (Vzory z korálků), ve 

kterém ani jeden proband nedosáhl požadovaného bodového výsledku ani v jednom testování. 

Důvodem může být to, že tento úkol byl vždy dle testovacího pořadí zařazen jako první a 

probandi v tu chvíli ještě nebyli dostatečně připraveni začít pracovat a soustředit se.   

I ve druhém typu diagnostického materiálu – Diagnostika dítěte předškolního věku – 

byly zřejmé posuny ve výsledcích probandů. Stejně jako v předchozím případě, i zde měl 

proband č. 1 velmi dobré výsledky, většinu úkolů zvládal po 3. testování plnit samostatně a 

poměrně rychle. Výsledné hodnoty, kterých dosáhl proband č. 2 byly téměř totožné s těmi, které 

měl proband č. 1. V rámci tohoto testového materiálu se nejmenší posun projevil u probanda č. 

3, jehož výsledky byly v několika případech pod hranicí, kterou měl teoreticky splňovat. Tato 

skutečnost by se mohla z části vysvětlit tím, že daný proband měl jako jediný nevyhraněnou 

jazykovou identitu, a tudíž pro něj mohlo být zadání těchto úkolů příliš složité. Tomu 

nasvědčuje i již zmíněný fakt, že při zadávání úkolů v rámci Hiskey-Nebraska Test of Learning 

Aptitude musely být pokyny zadávány s větší explicitností než u dvou zbývajících probandů. 

Právě komunikační nedostatky mohly způsobit rozdíly mezi výsledky a prací jednotlivých 

probandů, vzhledem k tomu, že probandi č. 1 a č. 2 užívaly fluentně český znakový jazyk a 

neměly s většinou úkolů problémy, naproti tomu proband č. 3 neměl plně osvojený ani jeden 

jazyk a vyskytly se u něj zmíněné nedostatky.  
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Výzkumné šetření této práce se zaměřovalo na možnosti diagnostiky a rozvoje dílčích 

funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku. Pomocí dvou vybraných testových 

materiálů – Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude a Diagnostika dítěte předškolního věku 

– došlo ke sběru dat a skrze jejich analýzu je možné odpovědět na výše položené výzkumné 

otázky.   

První výzkumná otázka zněla: Lze pozorovat významnou změnu v úrovni dílčích funkcí 

u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku díky cílené práci zaměřené na rozvoj dílčích 

funkcí? Dle analýzy výsledků z obou diagnostických materiálů lze pozorovat individuální 

zlepšení ve výkonech jednotlivých probandů. Pokud bychom srovnávali výsledné hodnoty 

pouze z 1. a 3. testování všech probandů, viděli bychom celkové zlepšení u všech probandů ve 

všech zkoumaných oblastech. Nicméně jako důležité se zde jeví průběžné 2. testování, které 

přináší poznatek toho, že ke zlepšování skóre jednotlivých probandů docházelo i samovolně 

bez plánované cílené činnosti výzkumníka. Avšak tato průběžná změna úrovně dílčích funkcí 

u probandů je dle výsledných dat méně významná, než se jeví konečné výsledky probandů po 

jejich účasti na vedené práci. Na výzkumnou otázku lze tedy odpovědět kladně, ale je nezbytné 

vzít v úvahu také to, že ke zlepšení úrovně dílčích funkcí u vybraných probandů zajisté 

docházelo i přirozeným celkovým vývojem jejich osobnosti. Nemalý přínos jistě měla i 

pravidelná docházka do školního zařízení, ve kterém s dětmi taktéž docházelo k činnostem 

vymezených v již zmíněných kurikulárních dokumentech. 

Druhá výzkumná otázka se zabývala tím, zda je nezbytné používat k diagnostice dílčích 

funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku testy, které jsou speciálně určené pro 

tuto skupinu dětí nebo lze sluchově postižené děti testovat pomocí diagnostických materiálů 

neadaptovaných pro sluchově postižené, avšak se stejnou vypovídající hodnotou. Data získaná 

ze všech testování probandů napovídají, že nezávisí na tom, zda je diagnostický materiál určený 

speciálně pro testování dětí se sluchovým postižením, resp. je upraven a normován pro tuto 

skupinu, v případě, že dojde k vyloučení auditivně zadávaných úkolů a vyřazení těch úkolů, 

které ke zvládnutí vyžadují sluchovou odezvu. Navíc, pokud bude zadání úkolů spíše vizuálního 

charakteru a plnění úkolů bude pro probandy intuitivní, není poměrně žádný rozdíl ve 

výsledcích sluchově postižených probandů v porovnání s normovanými výsledky pro skupinu 

dětí slyšících. Odpověď na druhou výzkumnou otázku je tedy záporná, protože výsledné 

hodnoty probandů tohoto výzkumného šetření splňovaly v případě diagnostického materiálu 

Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude i bodové hranice určené pro děti slyšící.  
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Ve druhém užitém diagnostickém materiálu probandi taktéž bez větších problémů dosahovali, 

a v některých případech i překračovali definované stupně zvládnutí vybraných úkolů. 

Závěry tohoto výzkumného šetření poskytují cenné informace, které dosud nebyly 

v českém prostředí podobným způsobem zjišťovány. Výsledná data se navíc neshodují s 

tvrzením psycholožky Davido (2008), která uvádí, že se dítě se sluchovou vadou po stránce 

percepčně motorických schopností vyvíjí pomaleji než slyšící vrstevníci. Naproti tomu jsou 

výsledky práce v souladu s tvrzením Přinosilové (2002) o tom, že sluchové postižení nemá vliv 

na motorické schopnosti takového dítěte.  

I přes zajímavé poznatky, které byly nastíněny v této práci, by bylo jistě žádoucí 

pokračovat ve výzkumném šetření tohoto zaměření, a to z několika důvodů. Prvním je jistě 

menší počet probandů, kteří byli zapojeni do výzkumu, proto by bylo na místě rozšířit tento 

vzorek dětí se sluchovým postižením, aby získaná data potvrdila případně vyvrátila zjištěnou 

tendenci. Dále by bylo na místě vytvořit kontrolní skupinu dětí, u kterých by se dlouhodobě 

sledoval přirozený vývoj dílčích funkcí bez vnějšího zásahu výzkumníka skrze řízenou činnost 

s nimi. V neposlední řadě by bylo zajímavé pozorovat, zda a jaký vliv má na výsledky 

výzkumného šetření ten fakt, že výzkumník ovládal český znakový jazyk, a proto snad mohlo 

dojít k přesnějšímu předání informací o budoucích požadavcích na práci probandů se 

sluchovým postižením, než kdyby výzkumník daný jazyk neuměl, a tudíž by komunikace 

během šetření byla závislá na zřejmě méně přesném pochopení instrukcí ze strany probandů.  
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Závěr  

Tato diplomová práce se zaměřila na zjištění informací o možnostech diagnostiky a o 

rozvoji dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku. Nejprve bylo nutné 

terminologicky vymezit pojem „dítě se sluchovým postižením“, aby bylo jasné, ke které 

skupině se tato práce bude vztahovat. Dále se práce zabývala tím, jaký vliv má sluchové 

postižení na rozvoj dítěte a popisovala různá specifika v psychickém, komunikačním, sociálním 

a kognitivním vývoji, která mohou souviset právě se sluchovým postižením.  

Nedílnou součástí této práce byla charakteristika dílčích funkcí, které představují 

podstatný prvek v rozvoji základních školních dovedností, tzn. čtení, psaní a počítání. 

V souvislosti s tímto tématem byly představeny možnosti diagnostiky dílčích funkcí a 

materiály, které se používají k testování v českém prostředí i v zahraničí. Byla zmíněna i 

specifika, která se pojí s diagnostikou dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením. 

V neposlední řadě bylo nezbytné popsat, jak se dá přistupovat k rozvoji dílčích funkcí u dětí 

v předškolním věku z toho důvodu, že se s těmito informacemi pracovalo ve výzkumné části 

práce.  

V rámci této diplomové práce je uveden i rámcový vzdělávací program, který je vhodný 

zmínit vzhledem ke zde definovaným klíčovým kompetencím a vzdělávacím oblastem, které 

taktéž připomínají nutnost rozvoje dílčích funkcí v rámci institucionálního vzdělávání. 

Následně je popsán i školní vzdělávací program představující konkrétní instituci, ve které 

probíhalo výzkumné šetření a je tedy užitečné vědět, v jakém prostředí se pohybovali probandi 

tohoto výzkumu.  

Výzkumná část práce měla za cíl zjistit, jaké diagnostické materiály je výhodnější 

používat pro testování dětí se sluchovým postižením v předškolním věku. Zda je nutné pracovat 

s materiály, které jsou primárně určené pro děti se sluchovým postižením, nicméně jejich 

dostupnost je poměrně omezená nebo lze uplatnit testy, které nemají žádné uživatelské 

omezení, ale je nezbytné je nějakým způsobem upravit. Druhý výzkumný cíl byl zaměřen na 

možnosti činností s dětmi se sluchovým postižením v předškolním věku, které by přispívali 

k rozvoji dílčích funkcí. Výzkum byl prováděn pomocí dvou testových baterií Hiskey-Nebraska 

Test of Learning Aptitude a Diagnostiky dítěte předškolního věku. Výsledky z těchto 

diagnostických materiálů byly převedeny do grafických dat a vyhodnoceny. První výzkumná 

otázka týkající se možnosti změny úrovně dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením ve 

spojitosti s řízenou činností byla zodpovězena kladně, avšak s několika důležitými 

připomínkami k daným výsledkům.  
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Druhá výzkumná otázka, která se zabývala nezbytností používat pro diagnostiku dětí se 

sluchovým postižením speciálně normované testy, byla zodpovězena záporně, a to proto, že 

probandi v rámci daného výzkumného šetření dosahovali i výsledků, které byly normované pro 

děti slyšící.  

Tato diplomová práce se pokouší poukázat na odlišnost diagnostiky dětí se sluchovým 

postižením.  Pokud nejsou k dispozici takové diagnostické materiály, které by mohli odborníci 

spolehlivě využít pro zjišťování výkonů dětí se sluchovým postižením, dochází k nedostatečné 

validitě takovýchto výsledků. Neopomenutelný fakt je ten, že výsledky různých testů, 

především těch zaměřených na zjišťování jazykových schopností dětí se sluchovým postižením, 

závisí na komunikačních preferencích probandů. Pokud budou probandi se sluchovým 

postižením uživatelé českého znakového jazyka, je zřejmé, že v testech prezentovaných 

v českém jazyce budou mít pravděpodobně horší výsledky než jejich vrstevníci ovládající český 

jazyk. Proto je nezbytné upozorňovat na tuto problematiku, která není dostatečně prezentována 

a systematicky řešena.  

Práce se taktéž dotýká tématu specifické činnosti s dětmi se sluchovým postižením 

zaměřující se na rozvoj dílčích funkcí, které jsou jedním ze základních prvků pro úspěšné 

osvojení si základních školních dovedností. Pokud se tedy i nadále budeme zabývat 

schopnostmi a dovednostmi takto znevýhodněných dětí, budeme se věnovat možnostem, jak co 

nejlépe s nimi pracovat a zjišťovat jejich potřeby již v takto raném věku, jistě se to pozitivně 

projeví v následujících letech jejich společenského uplatnění.  
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Příloha 1 

Vážení rodiče,  

dovolte mi Vás oslovit s prosbou o zapojení Vašeho dítěte do výzkumu v rámci mé diplomové 

práce. Jsem studentkou magisterského programu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze, oboru Speciální pedagogika.  

V rámci své diplomové práce se zabývám rozvojem dílčích funkcí u dětí se sluchovým 

postižením v předškolním věku. Konkrétně sleduji, jak děti řeší předkládané úkoly a jak se 

v souvislosti s jejich věkem a cílenou prací s nimi mění jejich výsledky. Taktéž zkoumám, jaké 

diagnostické materiály jsou nejvhodnější na testování dětí se sluchovým postižením.  

Samotné diagnostice dětí se sluchovým postižením se v současné době věnuje minimální 

pozornost. Výsledky mé práce mohou přispět k rozšíření informací o tom, jakým způsobem a 

jakými materiály tyto děti testovat a případně s nimi pracovat, aby docházelo ke zlepšení jejich 

schopností a dovedností. 

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o souhlas s diagnostikou a následnou prací s Vaším 

dítětem. Pořízené materiály budou použity pouze k vědeckým účelům, přičemž bude zachována 

naprostá anonymita dítěte i rodiny.  

Ráda Vám zodpovím Vaše dotazy nebo se s Vámi podělím o výsledky výzkumu; v případě 

zájmu mě kontaktujte na adrese: zdenka.ondr@seznam.cz  

 

Děkuji Vám za spolupráci  

Zdenka Ondráčková  

 

Souhlasím s pořízením materiálu v rámci práce s mou dcerou/ mým synem 

………………………………………. 

Datum narození …………………………………. (datum poslouží pouze pro výpočet přesného 

věku dítěte v době práce s dítětem, v žádném případě nebude dále zveřejněno).  

 

Místo, datum          podpis rodiče 

 

mailto:zdenka.ondr@seznam.cz
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Příloha 2  

Dokončování obrázků – rozvoj zrakového vnímání, rozvoj vizuomotoriky, rozvoj zrakové 

analýzy a syntézy, schopnost identifikace obrázku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Materiál vytvořený autorkou této práce) 
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Kimova hra – rozvoj zrakové paměti, schopnost vizuální a hmatové identifikace objektů  

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

Labyrint z provázků – rozvoj vizuomotoriky, schopnost rozlišit figuru a pozadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

 



4 
 

Navlékání korálků – rozvoj jemné motoriky, rozvoj zrakové paměti, schopnost 

určování/pojmenování barev  

 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

 

Hra s pískem – rozvoj jemné motoriky, schopnost pojmenování barev 

 

 

 

 

 

 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

 

 



5 
 

Pexeso – rozvoj zrakové paměti, rozvoj zrakového rozlišování, schopnost identifikace obrázků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

 



6 
 

Puzzle – rozvoj zrakové analýzy a syntézy, schopnost identifikace obrázků, schopnost 

sdružování obrázků, které mají nějakou spojitost 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

 

Rozlišování vizuálně stejných předmětů – rozvoj zrakového rozlišování, schopnost identifikace 

stejných objektů, schopnost identifikace stejné barvy 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

 



7 
 

Sestavovaní obrázkového příběhu – rozvoj vnímání času 

 

 

 

 

 

 

 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Miller, 2012) 
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Skládání z kostek dle předlohy – rozvoj zrakové analýzy a syntézy, rozvoj jemné motoriky, 

rozvoj vizuomotoriky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

Skládání obrázků dle předlohy – rozvoj jemné motoriky, rozvoj zrakové paměti, rozvoj zrakové 

analýzy a syntézy, rozvoj vizuomotoriky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  



9 
 

Tvoření skupin z obrázků – schopnost sdružování obrázků, které mají společné téma, rozvoj 

zrakového rozlišování  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

 

 



10 
 

Určování barev – schopnost rozlišování barev, schopnost pojmenování a zapamatování barev  

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

 

Vyhledávání objektů na pokyn – schopnost rozlišit figuru a pozadí, schopnost identifikace 

obrázků, rozvoj zrakového rozlišování 

 

 

 

 

 

 

 

(Vlastní didaktické materiály vybrané mateřské školy)  

 

 

 

 

 

(Miller, 2012) 


