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ANOTACE

Tato diplomová práce pojednává o možnostech rozvoje grafomotoril<y a počátečního 

psaní u integrovaných dětí s DMO.

Teorie nahlíží na problematiku DM O v souvislosti s výchovou a vzděláváním, zvláštní 

pozornost je přitom věnována oblasti grafomotoriky. Zmíněny jsou specifické obtíže 

dětí v procesu vzdělávání i podpůrná opatření směřující k jejich kompenzaci. 

Soustředěny jsou poznatky z oblasti speciálně pedagogické diagnostiky i možnosti 

podpory grafomotorických dovedností s využitím stimulačních a facilitačních metod. 

Součástí práce je  ucelený metodický postup počátečního psaní.

Případové studie podávají praktickou ukázku grafomotorického rozvoje dětí s DMO 

v prostředí běžné školy.



ANNOTATION

These graduation theses dissert on possibilities o f  development o f  graphomotorical 

skills and beginning writing on integrated children with cerebral palsy.

Theoretical part o f  the graduation theses are focused in questions about cerebral palsy in 

connection with process o f  education. The main attention is given over to area o f  

graphomotoric. The references to specific difficulties o f  these children in process o f  

education are made and supportive actions with cancelling effect for the problems are 

proposed. Also the information about theme o f  specially-education diagnostics and 

about possibilities for support o f  graphomotorical ability by using method o f  stimulation 

and facility assistance is gathered. Part o f  graduation theses is comprehensive and 

systematic procedure o f  beginning writing.

The case studies present practical demonstration o f  progress in graphomotorical skills o f  

children with cerebral palsy at environment o f  common school.
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UVOD

Diplomová práce pojednává o možnostech rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní 

u integrovaných dětí s dětskou mozkovou obrnou.

Cílem práce je  utřídit možné způsoby podpory grafomotorického rozvoje dětí s DMO 

do uceleného metodického materiálu, který bude využitelný v rámci vzdělávání těchto 

dětí na běžných školách.

Do tématu práce čtenáře uvádím stručnou charakteristikou dětské mozkové obrny. Více 

se zaměřuji na specifika tohoto onemocnění v souvislosti s výchovou a vzděláváním 

a upozorňuji na možné komplikace v edukačním procesu.

Při práci s dětmi s centrálním postižením hybnosti je  pro pedagoga jistým přínosem 

znalost stimulačních a facilitačních metod, kterými může napomáhat rozvoji jejich 

grafomotorických výkonů. Přehled terapeutických konceptů, jejichž prvky je  možné 

aplikovat ve školní praxi, uvádím ve druhé kapitole.

Následující oblast je  věnována prostředí a podmínkám školní integrace. Uvádím zde 

současnou právní úpravu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále 

zkoumám ukotvení motorického rozvoje a grafomotoriky v rámcových vzdělávacích 

programech předškolního a základního vzdělávání.

V souvislosti s edukací dětí s DM O zmiňuji význam role pracovníků poradenských 

zařízení v poskytování podpory dítěti, rodině i škole. V práci se zaměřuji na konkrétní 

náplň této podpory při řešení grafomotorických obtíží. Současně zde soustřeďuji 

poznatky z oblasti speciálně pedagogické diagnostiky, která je  pro pedagoga základním 

zdrojem informací o možnostech i aktuální úrovni dítěte. V samostatné kapitole 

pojednávám o hodnocení úrovně motorických dovedností a obrazu motoriky 

u jednotlivých forem DMO.

Ústřední téma této práce, možnosti rozvoje grafomotoriky dětí s centrálním postižením 

hybnosti, j e  rozpracováno v poslední kapitole teoretické části. Uváděné postupy, zásady 

i doporučení jsou systematicky uspořádány do metodického materiálu, jehož základem 

je  „metodický postup počátečního psaní“ . Zvláštní pozornost je věnována období 

přípravy na psaní, kterou je  u dětí s DMO vhodné zahájit již v předškolním věku. Pro 

inspiraci čtenáře i doplnění tématu popisuji dvě ucelené metodiky rozvoje
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grafomotoriky, jejichž autorkami jsou  Jaroslava Svobodová (Metodika rozvoje a 

počátečního psaní") a Jiřina Bednářová a Vlasta Šmardová (metodický kurz Jiřiny 

Bednářové jsem  absolvovala v rámci přípravy diplomové práce v loňském roce.) 

Domnívám se, že obě metodiky mohou být přínosem při hledání cesty individuálního 

rozvoje dítěte s DMO. V souvislosti se závažným postižením hybnosti těchto dětí 

uvádím jako alternativní možnost písemné komunikace nácvik psaní na počítači. 

Vzhledem k rozsahu i zaměření práce se pouze stručně zmiňuji o významu pracovní 

a výtvarné výchovy v grafomotorickém rozvoji dítěte.

Praktickou ukázku rozvoje grafomotoriky u dětí s dětskou mozkovou obrnou podávám 

čtenáři v podobě případových studiích tří dětí integrovaných na školách běžného typu. 

Písemné i kresebné práce těchto dětí uvádím v příloze.

Přiložen je také přehled ontogenetického vývoje dítěte v oblasti hrubé motoriky, jemné 

motoriky ruky a grofomotoriky a přehled základních tvarových prvků písma. V závěru 

dokládám dopis věnovaný rodičům zmiňovaných dětí.



1 GRAFOMOTORIKA V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ - OBRAZ  

DÍTĚTE S DMO V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Tématu dětské mozkové obrny je  věnováno mnoho odborných publikací. Pro účely 

práce uvádím pouze stručnou charakteristiku tohoto onemocnění. Následující text bude 

více zaměřen na jeho specifika a možné komplikace v procesu vzdělávání.

I . l  Dětská mozková obrna -  uvedení do tématu

Termín dětská mozková obrna (DMO) lze chápat jako zastřešující pojem pro skupinu 

raně vzniklých chronických onemocnění charakterizovaných centrální poruchou 

kontroly hybnosti. Z definic více autorů vyplývá, že se jedná  o ne zcela přesně 

vymezený neurologický syndrom, způsobený lézí nezralého mozku'. Podle Krause 

(2005) se DM O řadí mezi nejčetnější neurovývojová onemocnění, cca 2 na 1000 živě 

narozených dětí^  z nichž největší skupinu tvoří děti předčasně narozené.

Porucha vývoje či poškození motorických oblastí mozku se odráží v narušení hybnosti 

a postury. Kromě motorického postižení, které je  pro diagnózu DM O stěžejní, se mohou 

projevit i další příznaky: epilepsie, zrakové či sluchové poruchy, deficit kognitivních 

funkcí^ nebo porucha intelektu, obtíže s příjmem potravy, poruchy v řečové 

a komunikační oblasti a další. Podobně jako jsou  rozmanité léze mozku, projevující se 

určitými syndromy, tak se i jednotlivé symptomy objevují v různém stupni a různých 

kombinacích. DMO je  onemocnění neprogresivní, nikoli však neměnné. Změny, ke 

kterým během života dochází (zvláště na muskulo-skeletárním systému), jsou spojeny 

s dozráváním CNS a celkovým vývojem organismu.

Klinický obraz DM O se utváří během prvního roku života dítěte, kdy začínají být patrné 

zejména změny svalového tonu a pohybových funkcí. Pro ranou diagnózu neurologové 

používají pojem centrální koordinační porucha (CKP) nebo centrální tonusová porucha 

(CTP). (Pipeková a kol., 1998) N a základě dalšího vývoje je  upřesněna forma DMO,

' Srov. Kraus a kol. 2005, Šlapal 2002, Pfeiffer 2001 

■ Na základě populačních studií ve Švédsku uvádí Kraus 2005, s. 21, s. 6 8 .

 ̂ Mezi kognitivní funkce řadíme: paměť, pozornost, řeč, exekutivní funkce (rozhodování, plánování). 

Obecně lze hovořit o schopnosti přijímat, zpracovávat informace a patřičně na ně reagovat.
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která poukazuje na podstatu obtíží dítěte. Obecně tyto formy dělíme na spastické“* 

a nespastické. Mezi nejčastější patří spastická diparéza spolu s hemiparézou, dále se 

rozlišuje spastická forma triparetická a kvadruparetická. Nespastické formy -  forma 

hypotonická. dyskinetická a ataktická (cerebelární), se neprojevují zvýšeným svalovým 

napětím.

Péče o děti s DM O je  dlouhodobá, začíná během porodu nebo časně po něm a trvá až do 

dospělosti. Vyžaduje spolupráci členů muItidiscipUnárního týmu, který tvoří odborníci 

z oborů pediatrie, rehabilitace, neurologie, ortopedie, pracovní terapie, logopedie, 

psychologie, sociální péče a pedagogiky. N a základě pravidelného zhodnocení 

zdravotního stavu^ a aktuálních schopností dítěte jsou sestavovány vhodné léčebné 

programy, jejichž snahou je  zmírnit nepříznivý stav dítěte a umožnit mu co nej lepší 

vývoj. „Cílem všech metod je  prevence vývoje deformity, potlačení mimovolních nebo 

abnormálních pohybů a podpora normálních funkcí.“ (Kraus, 2005, s. 26 - 27) Děje se 

tak prostřednictvím pohybové terapie, medikace a ortopedické korekce. Obecným 

terapeutickým cílem je  zvýšit kvalitu života osob s tímto onemocněním. Neméně 

významná je  podpora věnovaná rodičům a rodině, jejichž spolupráce je  v celém procesu 

rehabilitace nesmírně důležitá.

1.2 Faktory ovlivňující školní vzdělávání a integraci

„ Učení, podpora a uspokojování kognitivních potřeb je  it dětí s postižením  

nezastupitelnou součástí smysluplného života. “ (Svobodová, 1997, s. 16)

Hovoříme-li o edukaci dítěte s postižením, vždy je  třeba mít na mysli konkrétního 

člověka, jeho  možnosti i omezení. Při hledání vhodného školského zařízení, ať už školy 

speciální nebo školy běžného typu, je  důležité vzít v úvahu všechny faktory, které 

mohou tento výchovně vzdělávací proces ovlivnit. V první řadě je  to postoj rodičů 

k dítěti, jejich odhodlání a připravenost pustit se do procesu integrace.

4 „Spasticita omezuje normální hybnost, nedovoluje spontánně sval protahovat, výsledkem je  vynucené 

držení, porucha růstu svalu a vznik kontraktur, deformit kloubů a kostí.“ (Kraus, 2005, s. 23)

Hodnocení zahrnuje oblasti hrubé a jemné motoriky, zraku, sluchu, řeči a komunikačních schopností, 

čití, intelektu a také sociálního a emočního vývoje. (Kraus, 2005)
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U dětí s centrálním postižením hybnosti je  dobré počítat s opožděným 

a nerovnoměrným vývojem základních dovedností^. Příčinou může být jednak celkové 

pomalejší zrání CNS nebo přímé poškození konkrétní oblasti mozku, která je 

k provádění dovednosti potřebná, jednak  nedostatečná možnost nácviku v důsledku 

snížené hybnosti dítěte a menšího počtu zkušeností. (Chamoutová, 2005) Poškození 

funkcí CNS se může projevit v oblasti motorické, senzorické, psychické a v oblasti 

vědomí. Narušení schopnosti komunikace a řeči mívá důsledky v oblasti sociální. Jak se 

přítomnost těchto poruch promítá do výchovně vzdělávacího procesu, přiblížíme 

v následujících řádcích.

1.2.1 O blast motoriky

Narušení hybnosti u dětí s DMO může být různého stupně (částečné, úplné) i rozsahu. 

Odlišný bývá také charakter pohybů, který je  ovlivněn svalovým tonem. Může mít 

podobu ochablých svalů s minimálními pohyby končetin, v jiném případě se projevuje 

nápadnou hybností s prudkými reakcemi na zevní podněty. (Opatřilová, 2006) Celkový 

vývoj hybnosti i somatického růstu bývá u těchto dětí výrazně opožděn. (Renotiérová, 

2002) U spastických nebo smíšených spasticko -  atetotických forem DM O se často 

vyskytují ortopedické vady. Jedná se o různé deformity dolních končetin, vadné držení 

těla, postavení kyčli apod. „V těchto případech je  nezbytná ortopedická péče^ která 

zajišťuje mimo léčbu i kompenzační a protetické pomůcky (např. ortézy, korzety, 

speciálně upravená obuv a dalšQ.“ (Opatřilová, 2006, s. 106)

V oblasti vzdělávání nás bude z hlediska plánování podpory zajímat, jakého vývoje 

v lokomoci dítě dosáhlo, jestli je  schopné samostatné chůze nebo se pohybuje na 

vozíku. Jak je  na tom v oblasti sebeobsluhy. Má už nějakou zkušenost s graílckým 

materiálem a jak  je  rozvinuta jem ná motorika ruky? S touto otázkou souvisí také 

potřeba zajištění vhodných kompenzačních pomůcek či vytvoření speciálních podmínek 

pro práci i odpočinek. Dále nás bude zajímat, jaké je  pracovní tempo dítěte apod.

 ̂ Srov. Pfeiffer 2001, Kraus 2005

’ Ortopedická léčba se provádí také na horních končetinách. „Při hyperflexi ruky lze přenést tlexory na 

dorsum , a tak podpořit extenzi. Je zajímavé, že svaly se na novou funkci adaptují.“ (Kraus, 2005, s. 28)
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Rozvoj hybnosti úzce souvisí s rozvojem v psychomotoriky**. Dítě získává nejvíce 

informací prostřednictví hry, objevování prostoru, doteků a manipulace s objekty. Děti 

s postižením hybnosti jsou ve svých zkušenostech velmi dlouho odkázané výhradně na 

podněty zprostředkované okolím. Jejich zkušenosti jsou poznamenané „nejistým 

úchopem, nedostatečnou percepcí, nestabilní polohou“ . (Chamoutová, 2005, s. 239). 

Nedostatkem podnětů se zužuje nejen možnost jejich smyslového poznávání, ale také 

analýzy a syntézy, která je  důležitá pro vytváření představ, abstrakce. Dítěti s DM O je  

třeba poskytovat vhodnou stimulaci v optimální míře, např. tím, že umístíme předměty 

do jeho blízkosti, polohování mu pomůže vidět své okolí z jiné perspektivy. 

(Opatřilová, 2006).

Postižení horních končetin dítěti ztěžuje manipulaci s hračkami a ovlivříuje tak vývoj 

hry i poznávání, později se odrazí v rozvoji sebeobsluhy (děti mívají dlouhou dobu 

potíže v zavazování tkaniček, zapínání knoflíků, práci s příborem), kresby 

a grafom otoriky. V grafickém projevu dětí s DM O bývají charakteristické prvky 

organicity. Zvláště u spastických forem je  třeba dlouhodobě pracovat na uvolnění ruky. 

Pro optimální grafický výkon je  důležité správně vybrat psací náčiní, popř. použít 

vhodné kompenzační pomůcky či jiná speciální opatření (pomocná liniatura, větší 

formát listu apod.). U některých dětí se ukáže grafický projev natolik obtížný, že bude 

nutné zvolit náhradní řešení (PC, pomoc asistenta, kopírování zápisů apod.). Jemná 

motorika se stává základem mnoha potřebných dovedností, proto je  třeba j í  věnovat 

pozornost již  v předškolním období.

S rozvojem hybnosti souvisí schopnost vnímání prostoru, uvědomování si polohy 

vlastního těla a jeho částí a orientace v tělesném schématu^ schopnost plánovat pohyb 

přiměřený situaci. Také na tyto oblasti je  třeba se při výchově a vzdělávání dětí s DM O 

zaměřit. Přínosná bývá spolupráce s fyzioterapeutem či ergoterapeutem.

* Psychomotorika vyjadřuje vztah psychické a motorické stránky člověka. Poukazuje na význam 

psychických komponent a jejich uplatnění při realizaci pohybové aktivity. (Hájková, 2003, s. 105) Lze ji 

charakterizovat také jako „vývoj osobnosti prostřednictvím motorických učebních procesů.“ (Benáková, 

2006, s. 2 2 )

Tělesné schéma je  představa, kterou si subjekt vytváří o svém těle v prostoru a čase. Utváří se přibližně 

od 5. měsíce věku četnými pohybovými a percepčními zkušenostmi. (Davido, 2001)
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1.2.2 O blast senzoriky a percepce

Výskyt zrakových poruch je  u většiny forem DM O vysoký, proto je  důležité 

u každého dítěte s podezřením na centrální poruchu hybnosti provést celkové 

oftalmologické vyšetření. (Kraus, 2005) Častou příčinou poruch zraku jsou léze 

v oblastech mozku, které se podílejí na percepci a zpracování zrakových podnětů. 

Projevem může být špatná zraková ostrost, redukce zorného pole, poruchy očních 

pohybů (nystagmus'®) a další. Mezi nejčastější zrakové poruchy u dětí s DM O patří 

strabism us" (Kraus, 2005 uvádí výskyt u 80 %). Jeho včasnou léčbou předcházíme 

vzniku am blyopie '1  Problémy s motorickou složkou zrakového vnímání se mohou 

projevit v narušení schopnosti fixovat určitý bod zrakem nebo pozorovat pohybující se 

předmět. (Chamoutová, 2005)

Organické poškození mozku bývá příčinou poruch v oblasti zrakové či sluchové  

percepce, v intersenzorické či senzomotorické integraci a koordinaci (dítě obtížně 

diferencuje skupiny hlásek, ve zrakové oblasti nerozliší předmět mezi více hračkami 

apod.) Deficity se projeví také při nácviku čtení a psaní. V souvislosti s grafomotorikou 

budeme často zmiňovat důležitou schopnost vizuom otorické koordinace, neboli 

součinnosti mezi viděním a grafickým projevem. „Dalším následkem je  deficit ve 

vním ání prostorových vztahů, vzájemných vztahů předmětů, stejně jako  množství 

a velikosti mezi předměty, což se později může odrazit i obtížemi v matematice.“ 

(Vítková, 2006, s. 55)

Poruchy sluchového vním ání se často vyskytují u dětí s dyskinetickou formou DMO. 

Negativně ovlivňují rozvoj řeči a komunikace.

Zrakovou či sluchovou vadu je  třeba zohlednit např. při výběru místa (posazeni") dítěte 

ve třídě a dále ji řešit vhodnými kompenzačními pomůckami. V případě narušeného

Nystagmus je  rychlý mimovolní pohybjednoho nebo obou očí.

"  Strabismus (šilhání) je  abnormální souhyb očí ve vodorovné rovině. Při konvergentním strabismu se 

oko stáčí do vnitřního koutku, při divergentním strabismu do vnějšího koutku. U dětí s DMO bývá 

příčinou zvýšený tonus zevních očních svalů.

'■ Amblyopie (tupozrakost) je  funkční porucha, která vzniká v důsledku potlačování vjemu z oka, jehož 

zraková ostrost je  snížena.
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vnímání (při neporušené funkci smyslovýcii orgánů) je  důležité přizpůsobit obsah 

i cestu sdělení žákovým individuálním možnostem.

1.2.3 O blast psychiky

Snížená schopnost vnímání (zrakového, sluchového, taktilního či kinestetického) se 

může projevit zvláštnostmi v kognitivním vývoji dítěte.

Jednou z přidružených poruch DM O bývá sn ížení rozum ových schopností. Nejčastěji 

se projevuje nedostatečným rozvojem myšlení, omezenou schopností učení a ztíženou 

sociální adaptací na běžné životní podmínky. (Vítková, 1994) Podle Kotagala (1996) se 

třetina dětí pohybuje v pásmu lehké mentální retardace, další třetina v pásmu střední až 

těžké mentální retardace a zbývající třetina je intelektově v normě. Příznaky mentálního 

postižení se objevují zejména u formy hypotonické a kvadruparetické, zatímco u dětí 

s diparetickou a dyskinetickou formou se vyskytují pouze vzácně. U pohybově 

postižených dětí se může na nedostatečném vývoji rozumových schopností spolupodílet 

podnětová a zkušenostní deprivace. (Vítková, 2006) Úrovni mentálních schopností 

dítěte je  třeba přizpůsobit obsah vzdělávání.

Učení dětí s organickým poškozením mozku je  ovlivněno nízkou koncentrací 

pozornosti a zvýšenou unavitelností. Chamoutová (2005) se zmiňuje o narušení rozvoje 

selektivní pozornosti '^  „Pro děti s mozkovými hybnými poruchami je  obtížné něco si 

uchovat v paměti. Kapacita učení se rychle vyčerpává. Žáci si učivo zapamatovávají 

útržkovitě, nevýběrově a obtížně si učivo vybavují a reprodukují.“ (Opatřilová, 2006, s. 

107) Pracovní tempo těchto dětí bývá pomalé a nevyrovnané.

1 v případě, kdy je  mentální úroveň dítěte v normě, se mohou projevit specifické 

psychické deficity. „Jejich výrazem jsou  poruchy percepce, paměti, pozornosti, 

emocionální obtíže, případně poruchy chování a autoregulace.“ (Renotiérová, 2003, s. 

52) Ve školním věku se pak tyto poruchy manifestují ve velké míře specifickým i 

vývojovým i porucham i učení. Podle Krause (2005) má střední nebo těžké poruchy 

učení více než polovina dětí s DMO. U těchto žáků je nezbytný vysoce 

individualizovaný přístup, který se odrazí také v organizaci výuky, rozsahu a tempu

”  Jedná se o schopnost obrácení pozornosti i< určitému jevu, aniž bychom odvrátili pozornost od jiného 

úkolu. (Vítková. 2006, s. 112)
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výchovných kroků. V souvislosti s psaním se zaměřujeme na odstraňování 

dysgratlckých a dysortogratlckých obtíží.

Poruchy chování se vyskytují u dětí s lézí CNS 5-6x častěji než u dětí zdravých. 

Souvisí se zvýšenou reaktivitou a dráždivostí. Na vzniku problému se může podílet 

i psychopatologie rodiny, zvláště v obdobích která pro ni znamenají nadměrnou zátěž 

(období diagnostické, začátek školní docházky, puberta, období osamostatněno. (Kraus,

2005) Opatřilová (2006) zmiňuje projevy negativismu a vzdoru či agrese.

V předškolním věku se u dětí mohou objevit neurotické potíže, a to zejména v oblastech 

nezralých a tedy i snadno zranitelných (řeč, udržování čistoty).

V oblasti em ocionálního prožívání j e  třeba zmínit vyšší míru úzkostnosti a lability. 

Neschopnost dosáhnout cíle své aktivity může u dítěte vést k pocitům frustrace 

a následně pasivnímu očekávání pomoci od okolí. V některých případech citový 

prožitek doprovází ztuhnutí svalů nebo zvýšení mimovolních pohybů. (Vítková, 2006)

Výchovně vzdělávací proces mohou nepříznivě ovlivňovat také zm ěny reaktivity  

způsobené poškozením podkorových aktivačních systémů. Zvýšená aktivita se dotýká 

části dětí s DMO. Projevuje se neklidem, častým střídáním činností, nízkou koncentrací 

pozornosti, při motorické neobratnosti častými pády, neustálým vrážením do předmětů 

i ostatních, což vede k úrazům, ale i sociálním konfliktům. Dítě není schopno svůj 

neklid ovládnout. Bývá často napomínáno, roste v něm pocit neúspěchu, který vede 

k nízkému sebehodnocení a následně rozvoji poruch chování. Pro tyto děti je  nesmírně 

důležitá pochvala a ocenění jejich snahy. Místo zákazů a napomínání je  dobré jejich 

energii vhodně využít. (Chamoutová, 2005)

Žák s hypoaktivitou naopak budí dojem klidného, hodného dítěte. Tyto děti ve škole 

„nemívají kázeňské potíže, neruší, jen  někdy jsou označovány za líné“ . Ve skutečnosti

11 nich může docházet k pomalejšímu vývoji, protože spontánně získávají méně 

zkušeností. Pomoc spočívá ve vhodné stimulaci dítěte. Snížená reaktivita se objevuje 

u diparetické a kvadruparetické formy DMO.

Další z často narušených funkcí nervového systému je  schopnost aktivně tlumit vzruchy 

pro právě probíhající aktivitu nepotřebné. „Dítě s takovou poruchou nedokáže odlišit 

důležité podněty od nedůležitých, nedokáže se soustředit na to, co právě dělá, vše okolo 

ho vyruší.“ (Chamoutová, 2005, s. 234)
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1.2.4 O blast vědom í

Obávaným symptomem dětské mozkové obrny je  epilepsie''*.

Epileptické záchvaty různého typu se vyskytují přibližně u poloviny osob s DMO 

(nejčetnější výskyt je  u kvadruparetických a hypotonických forem). Vyznačují se 

poruchami vědomí a vnímání, motorickými příznaky (křeče, snížení nebo ztráta 

svalového tonu), vegetativními projevy (reakce zornic, změna barvy kůže, nevolnost, 

zvracení, pocení, bolesti hlavy, závratě) a psychickými příznaky.

Četné záchvaty mohou prohlubovat poškození mozku, a tak negativně ovliviiovat 

motorické postižení a kognitivní funkce dítěte. Vedlejší účinky medikace působí na 

psychiku dítěte a jeho celkovou aktivitu, v neposlední řadě posilují pocit nemoci. Dítě 

bývá ve škole unavené, často chybí z důvodu opakovaných hospitalizací. Důsledky 

tohoto onemocnění se mohou projevit v oblasti poruch chování a v oblasti sociální. 

Pfeiffer (2001) se zmiňuje o „opatrnickém postoji“, který je  pro dítě velmi 

handicapující.

V současné době se díky komplexnosti léčby daří kompenzovat 60 -  80 %  případů. 

(Jankovský, 2001). Přesto je epilepsie stále závažným měřítkem při zvažování integrace 

dítěte do běžné školy.

1.2.5 O blast řečových a kom unikačních dovedností

„Poruchy řeči se vyskytují u více než poloviny dětí s diagnózou DM O.“ (Opatřilová, 

2006, s. 105) Podle Šáchové (in Kraus 2005) se nejčastěji jedná o vývojovou dysartrii'^ 

různého stupně od lehkých poruch artikulace až k úplné neschopnosti motorické 

realizace řeči. Při dětské mozkové obrně bývá postiženo svalstvo jednotlivých mluvních 

orgánů, stejně jako  jednotlivé složky řečového projevu: dýchání, fonace, artikulace, síla.

Epilepsie je  „mozkové postižení různého původu, projevující se opakovanými záchvaty.“ (Šlapal 2 0 0 2 . 

s. 26) Podstatou vzniku záchvatu je  epileptické ložisko, jenž narušuje normální mozkovou aktivitu 

nekontrolovanými výboji. „Charakter záchvatu závisí na místě, které je  v mozku postiženo a liší se 

s věkem pacienta. Epileptické záchvaty se klasifikují podle neurologických hledisek.“ (Opatřilová, s. 106) 

Dysartrie je  porucha motorické realizace řeči různého rozsahu, vzniká na základě orgainického 

postižení CNS. „Při dysartrii dochází k různě závažnému postižení respirace (dýchání), fonace (tvorba 

hlasu), rezonance (ozvučení v dutinách), prozódie (modulační faktory řeči -  přízvuk, intonace, tempo, 

pauzy, hlasitost) a artikulace (výslovnost).“ (Šáchová in Kraus, 2005, s. 243)
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rytmus, melodie, plynulost a srozumitelnost řeči. ,.Z mechanických příčin jsou to 

poruchy vývoje zubů, nepravidelnosti ve vývoji horní i dolní čelisti, bývá porušen zubní 

uzávěr skusu. Při spastických formách DM O je  dýchání mělké a křečovité, řeč není 

dostatečně znělá a výdechový proud nestačí na delší řečový projev. U poruch mozečku 

nacházíme typicky skandovanou řeč. Charakteristická je  také porucha u dyskinetické 

formy DMO, kdy je řeč těžko srozumitelná, vždy je  zpomalená, postižený vyráží 

slabiky či jednotlivá slova a je  porušen spád řeči.“ (Opatřilová, 2006, s. 105)

Léčbu poruch je třeba zahájit včas pod vedením zkušeného klinického logopeda. 

Vyžaduje spolupráci a vytrvalost rodiny i dítěte při provádění každodenních cvičení.

Podmínkou aktivní účasti na výuce je  vzájemné porozumění žáka a učitele. U dětí 

s řečovými problémy je  důležité rozvíjet komunikační repertoár, který bude adekvátně 

srozumitelný jeho okolí. Kromě dechových, fonačních a artikulačních cvičení se terapie 

zaměřuje také na odstranění zábran a obav z mluveného projevu.

U dětí s výraznými komunikačními problémy se využívá celá řada metod alternativní 

komunikace včetně elektronických pomůcek (např. počítačové programy s hlasovým 

výstupem). Je třeba zdůraznit, že vývoj řeči ovlivňuje celý psychický vývoj dítěte, je-li 

komunikační schopnost narušena, odráží se i v jeho socializaci.

Rozvoj řeči i grafomotoriky jsou vzájemně propojeny. „Řeč by měla podporovat rozvoj 

grafických projevů, ale také naopak zvládnuté pohyby rukou a prstů by měly dítě 

podněcovat k řečovému projevu, artikulačním obratnostem a dovednostem.“ (Spáčilová. 

Šubová, 2004, s. 13)

V souvislosti se školní docházkou a rozvojem komunikačních dovedností je  třeba zmínit 

specifika v oblasti sociální. U dětí s postižením hybnosti předškolního věku často 

pozorujeme opoždění, které je  dáno nedostatkem příležitostí k rozvoji sociálních 

zkušeností (chybí kontakt s vrstevníky). Z toho důvodu Opatřilová (2006) doporučuje 

zařadit dítě do předškolního typu zařízení. Jednak to může pozitivně ovlivnit proces 

odpoutání se z přetrvávající vazby na matku, snazší bývá také pozdější adaptace dítěte 

na školní prostředí.

Výše uvedené poruchy se mohou vzájemně kombinovat, mohou být různě závažné.

V každém případě ovlivňují kvalitu života konkrétního dítěte a v nemalé míře se odrazí 

také v možnostech a způsobu jeho vzdělávání.
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Při práci s dětmi s DM O je  pro pedagoga nezbytná kvalitní speciálně pedagogická 

diagnostika. Jistým přínosem je  znalost stimulačních a facilitačních metod, které je 

možné využít také při rozvoji grafomotorických dovedností. Některé z nich stručně 

přiblížím v následující kapitole.
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2 TERAPEUTICKÉ KONCEPTY PODPORUJÍCÍ ROZVOJ 

GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ S DMO

Horňáková (2001, s. 22) definuje terapii jako  „uplatnění terapeutických postupů, cvičení 

a programů pro zlepšení narušených flinkcí, zprostředkování potřebných zkušeností 

a zážitků a k vytváření prostoru pro formování, dozrávání a pozitivní změnu.“

2.1 Facilitace a stimulace v procesu vzdělávání dítěte s DMO

Facilitad' je  označován proces, který pomáhá „nahradit patologicky prováděné pohyby 

novými, při využití zbývající nepoškozené nervové tkáně.“ (Routnerová, 2002, s. 19) 

Děje se tak prostřednictvím různých terapeutických konceptů, které dítěti s DM O 

usnadní provedení určité funkce a umožní mu tak získat zkušenost z daného pohybu.

Stim ulace, neboli podněcování k činnosti, patří mezi prostředky facilitace. V motorické 

oblasti je  zaměřena na povzbuzení celkové hybnosti, pohybové koordinace, rovnováhy, 

schopnosti orientace v prostoru či uvědomování si tělesného schématu ad. (Benáková,

2006)

Pomocí prostředků stimulačních a facilitačních metod může pedagog podporovat rozvoj 

grafomotorických výkonů a řečové motoriky či zrakového vnímání (koordinace oko -  

ruka apod.). (Benáková, 2006)

Z množství léčebných terapeutických konceptů zaměřených na rozvoj tělesného 

vnímání a motorické oblasti se zmíním oVojtově metodě a Bobathově terapii, které jsou 

u dětí s DM O využívány nejčastěji, a dále stručně charakterizuji některé z terapií, jež  se 

podílejí na rozvoji jem né motoriky ruky a jejichž prvky je  možné využívat také ve 

školní praxi.

2.1.1 Fyzioterapeutické koncepty

V ojtova metoda se u nás řadí mezi jednu z nejužívanějších a také nejúčinnějších 

metod. Jejím cílem je  „znovuobnovení vrozených fyziologických pohybových vzorů, 

které jsou vlivem postižení mozku blokovány nebo ztraceny.“ (Benáková, 2006, s. 50) 

Motorické funkce jsou u dítěte aktivovány prostřednictvím reflexních vzorů: reflexního 

otáčení a reflexního plazení. Stimuly navozující pohybové prvky se aplikují pomocí
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spoušťových zón (20) na těle dítěte. (Pfeiffer, 2001) V rámci nácviku reflexního plazení 

je  podněcován také pohyb horních končetin. Celá paže a ruka jsou uváděny do extenze, 

ruka se otevírá a připravuje se tak k úchopu i manipulaci. (Chamoutová, 2005)

Bobath koncept se u dětí s DM O využívá k rozvoji hrubé i jem né motoriky, řeči, 

vizuomotorické koordinace, hry, sebeobsluhy a percepce. Snahou této souhrnné 

koncepce (fyzioterapie, ergoterapie a logopedie) je zlepšování celkové pohybové 

koordinace a vytváření normálního svalového tonusu'^. Uvolnění svalového napětí 

u dětí s DMO se dosahuje uvedením celého těla nebo jeho částí do retlexně-inhibičních 

poloh (zpravidla jsou  to polohy opačné než ty, které dítě zaujímá při nesprávném 

pohybovém výkonu). Inhibice (utlumenO patologických hybných i posturálních vzorců 

se stává východiskem pro facilitaci (podporu) normální hybnosti. Při této terapii je 

kladen veliký důraz na týmovou spolupráci všech osob, které se na péči o dítě podílejí, 

tzn. rodiny, ošetřovatelů i odborníků z různých profesí.

Synergická reflexní terapie (SRT) patří mezi terapii doplňkovou a pro rehabilitaci 

podpůrnou. Zaměřuje se na odstraňování a minimalizaci následků neurologických 

poruch, mezi nimi např. vznik kontraktur vlivem zvýšené spasticity svalů, patologické 

držení těla a další. Komplex terapeutických metod, které se při SRT uplatňují, vychází 

z vědeckých poznatků neurofyziologie. Patří mezi ně masáž refle.xních zón, 

chiroterapie, akupresura, myofasciální techniky ad. Sloučením používaných technik se 

vytváří synergický efekt (vzájemné navýšení účinku), který se projevuje na pohybovém 

aparátu, tělních systémech a orgánech.Terapii může provádět také proškolený pedagog 

nebo rodič.

V oblasti edukace dítěte s DMO dosahuje SRT následujících účinků: zlepšení 

koordinace a spontánní motoriky, zvětšení rozsahu pohybu horních končetin, snížení 

(při hypertonii) či zvýšení (při hypotonii) svalového tonu, zlepšení schopnosti 

koncentrace a vnímání (optimalizace prokrvení mozku dítěte), stabilizace a zlepšení 

psychického stavu (zmírnění strachu, neklidu, nespavosti, hyperaktivity). Bývá

„Svalový tonus končetin lze ovlivňovat napětím šíjového svalstva (polohou hlavy), polohou 

jednotlivých částí trupu a končetin v proximálních kloubech končetin. Takto se snižuje spasticita 

i nepotlačitelné mimovolní pohyby a vytvoří se vhodnější podmínky k pohybovému a mluvnímu projevu 

dítěte.“ (Renotiérová. 2003, s. 58)
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dosaženo lepší stability páteře a kontroly držení hlavy a trupu. Zajištění optimální 

polohy dítěte při výuce (stabilita, opora o dolní končetiny, otevření hrudníku, zvednutí 

hlavy) je  předpokladem pro volní motoriku HK a tedy i nácvik psaní. Obecně dochází 

ke zvýšení efektivity průběhu edukace.

V oblasti jem né motoriky je  patrné zlepšení funkce úchopu a opory o horní končetiny. 

U spastických forem DM O dochází ke zmírnění flekčních kontraktur (otevření dlaní, 

natažení horních končetin). SRT pozitivně ovlivňuje gratbmotorický projev (písmo

i kresbu) i další jem ně koordinační činnosti (modelování, stříhání).

SRT se během edukace může využít pro krátké protažení spastických svalů, v rámci 

relaxace (uvolnění svalstva) nebo povzbuzení (aktivace mozkových center), při zajištění 

správné polohy dítěte před vlastním vzdělávacím procesem apod. (Benáková, 2006)

Léčebná tělesná výchova (LTV) je  významným prvkem v léčebné rehabilitaci dětí 

s DMO. Jejím hlavním cílem je  vertikalizace, lokomoce a podpora správné postury 

dítěte s D M O , jež  se uskutečňuje prostřednictvím manipulace nebo cvičení 

s postiženými svaly. LTV ovlivňuje patologický svalový tonus, zlepšuje koordinaci 

pohybů, rovnováhu, vnímání prostoru a orientaci v něm, podílí se také na zlepšení 

úrovně jem né motoriky.

2.1.2 Edukativní a psychoterapeutické koncepty

Nutným předpokladem terapeutického působení v léčebně-pedagogické praxi je 

pochopení podstaty problému dítěte a navázání vztahu důvěry, který povede k vzájemné 

spolupráci. (Horňáková, 2001) Cílem je  posílení kompetence dítěte k samostatnému 

a aktivnímu způsobu života.

Sm yslová výchova podle M ontessori'^ představuje „pedagogický koncept pro 

vychovatele, učitele a rodiče“ (Pavlů, 2003, s. 144), jehož snahou je  podpořit autonomii 

dítěte skrze rozvíjení jeho schopností a dovedností. Principy tohoto konceptu staví na 

respektu individuality dítěte a jeho aktuálního vývojového stupně a využití tzv. 

senzitivních fází, v nichž je  dítě nejvíce vnímavé k získávání určitých schopností. Např. 

,.pro začátek psaní je  nejlépe vystihnout „explosi psaní“, kdy dítě chce samo psát.“

WWW: <http://www.montessoricr.cz/ Montessori_principy.php> [cit. 20, 10. 2007]

24

http://www.montessoricr.cz/%20Montessori_principy.php


Dítěti jsou při činnostecii nabízeny specifické materiály, které pomáhají rozvíjet jeho 

senzomotorickou zkušenost (jemnou motoriku, smyslové vnímání, vizuomotorickou 

koordinaci), řeč i dovednost čtení a psaní. Všestranný rozvoj zahrnuje také oblast 

sociálně-emocionální. kognitivní, psychickou a duševní.

Ergoterapie využívá pracovních činností k podpoře soběstačnosti člověka s postižením 

v běžných denních úkonech. U dětí s DM O je  ergoterapie zaměřena na rozvíjení hrubé 

a jem né motoriky (úchop), obranosti, cílených pohybů, koordinace a na rozvoj 

samostatnosti v úkonech sebeobsluhy (stolování, higiena, oblékání). (Brauner in Kraus,

2005) Spolu s motorickou složkou (svalový tonus, síla, koordinace apod.) je  rozvíjena 

také složka senzorická (prostorová orientace, uvědomování si tělesného schématu), 

kognitivní (paměť, pozornost, komunikace a myšlení) a složka psychosociální (chování, 

osobnost, aktuální nálady dítěte). (Benáková, 2006)

Ergoterapeut dohlíží na vhodný výběr kompenzačních pomůcek a nácvik jejich 

používání, provádí dohled nad vhodnou polohou dítěte na vozíku nebo ve třídě při 

denních aktivitách. Zároveň sleduje, zda jsou  prováděné pohyby vykonávány účelně 

a bez nadměrného úsilí.

Arteterapie je  psychoterapeutická metoda, která za pomoci výtvarného projevu 

přispívá k rozvoji osobnosti člověka. Podle Dostálové (2001, s. 107) je  arteterapie 

„významným prostředkem k rozvoji vnímání i k případnému sebeuzdravení.“ Jednou 

z možností výtvarného vyjádření osob s postižením jem né motoriky ruky je  práce 

s keramickou hlínou. Šicková (2001) ji v této souvislosti označuje za relaxačně -  

rehabilitační materiál. Současně vyzdvihuje diagnostický význam prvního setkání 

s hlínou.

M uzikoterapie využívá jako  hlavního terapeutického nástroje hudební aktivitu 

(poslech, zpěv, hru na tělo, Orffovy nástroje). Dětem s DM O přináší celkové uvolnění, 

snížení spasticity, rozvijí smysl pro rytmus i jem nou motoriku, pomáhá zlepšit 

koncentraci i stereotyp dýchání. Obecně má příznivé účinky na psychiku dítěte. 

Pavlíková (2001) zmiňuje význam muzikoterapie při řešení problematiky poruch 

pozornosti spojených s hyperaktivitou.

Činnostní terapie (terapie hrou) je  charakterizována jako  cílená léčba zaměstnáváním. 

(Horňáková, 2001) Řepková (2001) vyzdvihuje její podpůrný význam při rozvoji
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manuální zručnosti dětí předšicolního věku a zvláště dětí s obtížemi v motorické 

koordinaci (děti s dyspraxií, odkladem školní docházky, DMO, poruchou pozornosti 

ad.). V rámci zaměstnávání, prostřednictvím her, řemesel a stimulačních programů, je  

(podobně jako u ergoterapie) rozvíjena jem ná motorika ruky, úchopy, obratnost, cílené 

pohyby, koordinace, dochází ke zpřesnění opakovaných pohybů. Současně se obohacuje 

slovní zásoba dítěte. Při činnostech se využívá nejrůznějšího materiálu (voda, písek, 

papír, hlína, ap.) a manipulace s ním. Náplň programu je  sestavována tak, aby 

odpovídala zálibám dětí, podněcovala tvořivost a učení, rozvíjela jejich samostatnost 

a zodpovědnost. Podstata terapie (narozdíl od terapie pracovní) spočívá v samotném 

průběhu činnosti, její výsledek (výrobek, dokončení aktivity) má až druhotný význam. 

Zároveň je  zdůrazňována potřeba spolupráce dítěte -  terapeuta -  rodiče.

Důležitou součástí této léčebně-pedagogické intervence je  rehabilitace zaměřená na 

rozvoj motoriky horních končetin, kdy jsou speciálními cvičeními stimulovány 

nedostatečně vyvinuté funkce dlaní a prstů ruky. Činnostní terapie se tak stává 

přípravou pro budování grafomotorických dovedností a zvládnutí základních 

grafomotorických tvarů. Děje se tak skrze:

cvičení na uvolnění svalů ruky, předloktí, zápěstí a prstů

nácvik úchopu předmětů různé velikosti a tvarů (postavení prstů a palce při úchopu) 

koordinaci práce obou HK s aktivním používáním dominantní ruky 

rozvíjení orientace v prostoru, na pracovní ploše a listu

stimulaci vizuomotorické koordinace ve spojení s rozvojem zrakové paměti, 

vnímání a diferenciace

upevňování koncentrace při konkrétní činnosti 

rozvíjení řeči při tvoření pojmů

posilování sebedůvěry při používání postižené končetiny
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3 SKOLSKÁ INTEGRACE DETI S c e n t r á l n í m  POSTIŽENÍM  

HYBNOSTI

3.1 Současná právní úprava školské integrace

Nový školský zákon (č. 561/2004 Sb.) přinesl pozitivní změny ve vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Podle Michalíka (2005) zákon podporuje 

propojení speciálního školství se školami běžného typu a posiluje tendenci 

k individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do „běžných“ 

škol'*. Za děti, žáky, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami jsou (podle § 16) 

považováni všichni, kteří mají zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění či sociální 

znevýhodnění.

Ve prospěch těchto žáků mohou být upraveny vzdělávací programy tak, aby odpovídaly 

jejich potřebám. Zákon dále počítá s realizací podpůrných opatření, která blíže 

specifikuje vyhláška M ŠM T  č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálním i vzdělávacím i potřebam i a dětí, žáků a studentů m im ořádně nadaných.

Podpůrnými opatřeními se podle vyhlášky rozumí využití speciálních metod, postupů, 

forem a prostředků vzdělávání, dále kompenzačních, rehabilitačních a učebních 

pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, poskytování pedagogicko- 

psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě 

oddělení nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledííující 

speciální vzdělávací potřeby žáka. (§ 1, odst. 2) Jedná se tedy o stanovení takových 

podmínek vzdělávání, které žákům umožní překonat jejich handicap. Nejvyšší míra 

podpůrných opatření náleží žákům s těžkým zdravotním postižením (§ I, odst. 4) 

Zajištění těchto podmínek nutně znamená nárůst finančních výdajů školy, v níž je  žák 

integrován. Souhlas s navýšením nároku na finanční prostředky stejně jako  povinnost 

zajistit podmínky pro uskutečňování vzdělávání dětí (žáků, studentů) se zdravotním 

postižením jsou svěřeny krajskému úřadu.

„Žák se zdravotním postižením se přednostně vzdělává formou individuální integrace v běžné škole, 

pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a podmínkám a možnostem školy.“ (§ 3 odst. 4 vyhlášky 

73/2005 Sb.)
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školský zákon se poprvé věnuje institutu individuálního vzdělávacího plánu, který ,.je 

závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka“ . (§ 6, odst.

2 vyhlášky 73/2005 Sb.) Při hodnocení žáků se přihlíží k povaze jejich postižení nebo 

znevýhodnění.

V otázce zařazení dítěte se zdravotním postižením do předškolního vzdělávání, je  třeba 

zdůraznit, že na přijetí dítěte do mateřské školy nelze (na rozdíl od plnění povinné 

školní docházky ve spádové škole) uplatňovat právní nárok.

Některé náležitosti školské integrace upravuje také vyhláška M ŠM T  č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských  

zařízeních. Poradenskými zařízeními jsou podle vyhlášky pedagogicko-psychologická 

poradna (PPP) a speciálně pedagogické centrum (SPC). Poradenská zařízení provádějí 

diagnostiku vzdělávacích potřeb integrovaných žáků a (podle § 2) přispívají k:

• vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním 

postižením,

• vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,

• ke zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci jeho vzniku,

• rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí 

a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských 

zařízeních.

Možností speciálně pedagogické podpory poskytované žákům s postižením hybnosti 

a zvláště grafomotorickými obtížemi se budeme blíže zabývat ve 4. kapitole.

3.2 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní 

vzdělávání

Rámcový vzdělávací program předškolního i základního vzdělávání (RVP ZV, RVP 

PV) je  normativním východiskem pro tvorbu školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

pro všechny školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. N a úrovni 

ŠVP je  možné přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah podle speciálních potřeb dětí. 

K tomu je  nutné stanovit, co v kterém konkrétním případě potřeby dítěte představují.
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jaké z nich vyplývají nároky na práci pedagoga a jaké podmínky je  třeba v prostředí 

školy vytvořit (v MŠ může být program doplněn dílčími stimulačními programy nebo 

jinými speciálními činnostmi, na ZS je  např. možné stanovit odlišnou délku vyučovací 

hodiny, zařadit do výuky speciální vyučovací předměty a předměty speciálně 

pedagogické péče) '“’. Při vytváření vzdělávacích podmínek „je nutné zajistit, aby děti 

s postižením či znevýhodněním byly od počátků vzdělávání přijímány stejně jako jiné 

děti a nedostávaly od okolí častěji než ostatní negativní zpětnou vazbu.“ (RVP PV, 

2004, s. 39)

ŠVP se současně stává podkladem pro vypracování individuálního vzdělávacího  

plánu^**.

3.2.1 Rozvoj m otorických dovedností u dětí s DM O  podle R ám cového  

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

„Současné pojetí předškolního vzdělávání je  zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte při 

zachování a respektování jeho individuality.“ (Opatřilová, 2006, s. 191) Vzdělávací 

obsah RVP PV je rozdělen do pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, 

interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální). U každé oblasti jsou rozpracovány 

dílčí cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy a rizika vzdělávacích záměrů. V pra.xi 

je  vzdělávací obsah dětem předáván v podobě integrovaných bloků, které jsou 

vytvářeny tak, aby propojovaly všechny vzdělávací oblasti a vycházely přitom 

z přirozených potřeb a života dítěte.

Rozvoj motorických dovedností je  v rámci RVP PV zakotven v oblasti biologické, 

nazvané „Dítě a jeho tělo“ . Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je 

„stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho íyzickou 

pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat 

rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je  sebeobslužným 

dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.“ (RVP PV, 2004, s. 

16) U dětí s DM O je v předškolním věku zvláště důležité:

Spolupráci i pomoc při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností 

integrovaných žáků poskytují škole zejména školská poradenská zařízení.

Individuální vzdělávací plán viz. str. 38
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•  rozvíjet uvědomění si vlastního těla (hodnocení polohy vlastního těla a orientace 

v tělovém schématu), tzn. nechat dítě získávat co nejvíce zkušeností vlastním 

pohybem

• rozvíjet schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jem né motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka), ovládání 

pohybového aparátu a tělesných funkcí

•  na základě manipulace s předměty získávat poznatky a zkušenosti, které pomáhají 

dítěti vytvářet jeho obraz okolního světa (zvláště důležitý je  rozvoj hmatového 

vnímání)

• rozvíjet dovednost plánování přiměřeného pohybu (která se při grafomotorické 

činnosti projeví v kresbě, při obkreslování tvarů, napodobování tvarů písmen ad.)

•  rozvíjet používání všech smyslů

•  osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti (sebeobsluha, základní hygienické 

návyky, zacházení s předměty denní potřeby, s grafickým a výtvarným materiálem)

•  osvojovat si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví a osobní pohody 

(prostřednictvím relaxačních a odpočinkových činností a vytváření zdravých 

životních návyků) a další

Předškolní věk je  obdobím, ve kterém připravujeme půdu pro utváření později 

získaných dovedností a vědomostí na základní škole. V oblasti čtení a psaní je  to 

především rozvíjení schopnosti řeči, zrakového a sluchového vnímání, prostorové 

orientace a celkový rozvoj motoriky včetně grafomotoriky. Všechny aktivity by měly 

„nést charakter hry a být v souladu s přirozeným vývojem dítěte“. (Housarová. 

Michalová, 2002, s. 11)

3.2.2 Zasazení grafom otoriky v Rám covém  vzdělávacím  program u pro základní 

vzdělávání (1. stupeň)

Školní docházka klade vysoké nároky na grafomotorické dovednosti dítěte. Ty se 

v zásadě promítají do všech devíti oblastí RVP ZV. Na prvním stupni ZŠ se 

s grafomotorikou setkáváme zejména v hodinách českého jazyka (psaní), matematiky 

(geometrie) a výtvarné výchovy. Dovednosti jem né manipulace a koordinace pohybů 

ruky je využíváno v oblasti „Člověk a svět práce“ a při hudební výchově (oblast 

„Umění a kultura“).

30



v  souvislosti s výukou psaní se od žáka očekává, že si osvojí základní hygienické 

návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým 

materiálem) i techniku psaní (písemný projev bude čitelný, přehledný, formálně 

správný), že bude schopen napsat jednoduchá sdělení, písemně vyjádřit své myšlenky 

a osvojí si požadované žánry písemného projevu (blahopřání, dopis, inzerát, ap.).

V písemném projevu bude žák uplatňovat osvojené gramatické jevy. V geometrii jsou 

grafomotorické nároky spojeny především s řešením konstrukčních úloh (rýsováním 

základních rovinných útvarů, sestrojení rovnoběžky a kolmice, ad.). Při výtvarné 

výchově se očekává, že žák bude schopen prostřednictvím vizuálně obrazných vyjádření 

(plošných i prostorových) sdělovat své pocity, nálady, představy i osobní zkušenosti. 

Bude k tomu využívat prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty). Vzdělávací obsah oblasti „člověk a svět práce“ zahrnuje manipulaci 

s drobným materiálem, konstrukční činnosti (stavebnice, práce s návodem), pěstitelské 

práce a přípravu pokrmů. Žák si při výuce osvojuje jednoduché pracovní postupy 

a operace, učí se zorganizovat si práci, zacházet s pracovními pomůckami a nástroji. 

Součástí výuky hudební výchovy je  hra na hudební nástroj, rozvoj dovednosti rytmizace 

a pohybového vyjádření.

Na prvním stupni si žáci osvojují také základy práce s počítačem, učí se pracovat 

s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru, využívají počítač jako nástroj 

vyhledávání informací a komunikace. Tato dovednost může být přínosná zvláště dětem 

s grafomotorickými obtížemi.

Děti na základní škole často psaním stráví i několik hodin denně (zápisy v naukových 

předmětech, domácí úkoly apod.). Žáku s grafomotorickými obtížemi přináší psaní 

daleko více námahy, únavu i pocity nezdaru a zklamání. Právě v těchto případech je  na 

místě uplatňování speciálně pedagogických postupů a alternativních metod, které 

povedou ke kompenzaci zmíněných obtíží i rozvoji grafomotorické dovednosti dítěte.
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3.3 Podmínky vzdělávání integrovaných žáků s grafomotorickými 

obtížemi z důvodu centrálního postižení hvbnosti

Základní podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou

stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy^'. Vzdělávání žáků

s grafomotorickými obtížemi z důvodu centrálního postižení hybnosti vyžaduje

vytvoření následujících podmínek:

• odborná připravenost pedagoga

•  je  respektována individualita a potřeby žáka

•  jsou  zajištěny kompenzační, rehabilitační a edukační pomůcky, speciální učebnice 

a didaktické materiály (přizpůsobení pracovního místa: sklápěcí a výškově 

nastavitelná školní lavice, speciálně upravená židle, vhodné osvětlení, speciální 

pracovní listy, psací náčiní, pomůcky pro relaxaci a další pomůcky zmíněné 

v souvislosti s individuálním vzdělávacím plánem na str. 41)

•  počet žáků ve třídě je  snížen

• je  zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení)

• metody a íbrmy práce jsou přizpůsobeny žákovým možnostem a schopnostem

• v případě potřeby je  umožněna výuka psaní na počítači (zajištění počítače se 

speciálním vybavením, příp. psacího stroje)

• při hodnocení žáka je  zohledněn druh, stupeň a míra jeho postižení

•  je  zajištěna spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci), školskými poradenskými 

zařízeními, případně dalšími odborníky (zejména při tvorbě IVP)

•  očekávané výstupy vzdělávacích oborů (do nichž se grafomotorická porucha 

promítá) jsou formulovány tak, aby byly pro žáka z hlediska jeho  možností reálné 

a splnitelné, těmto výstupům je  přizpůsoben i výběr učiva

•  v případě imobility žáka je  zabezpečena možnost jeho pohybu v prostorách školy 

pomocí dostupných technických prostředků nebo lidských zdrojů

Následující podmínky vycházejí ze zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 73/2005 Sb., RVP PV (2004, s. 36 

- 3 9 )  a RVP ZV (2005, s. 108-109), kapitola 8 : Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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3.4 Psychologické aspekty integrace

„Integrace“ se netýká pouze člověka s postižením, ale také jeho okolí, které v případě 

dítěte tvoří nejbližší rodina, učitelé a vrstevníci. Zda se proces integrace zdaří nebo ne, 

závisí na každém z nás. Jedná se o velice křehkou síť vzájemných vztahů, vnímání 

a respektování druhého člověka se všemi specifiky, které jeho osobnost i život nese.

V následujících řádcích se pokusíme nahlédnout na pozitivní i méně příznivé jevy, se 

kterými se v procesu školní integrace setkáváme a kterým je  dobré preventivně 

předcházet.

Integrace může znamenat pro konkrétní dítě s postižením obrovský přínos v oblasti 

socializace, osobnostního rozvoje a velmi důležitý pocit přijetí (ve své různosti) 

a začlenění. V některých případech přispívá k „zachování rodinných vztahů v potřebné 

intenzitě i trvání, tedy v podobě života, který je  co nejblíže normě.“ (Vágnerová a kol., 

1999, s. 118) Intaktní společnosti (spolužákům, kamarádům i dospělým) integrace 

přináší novou životní zkušenost ve formě poznávání života člověka s postižením, která 

může vyrůst ve vzájemné porozumění, odbourávání předsudků, strachu, přílišné lítosti 

nebo případného odporu vůči těmto lidem. (Kvasnicová, Požár, 2000)

Dítě se zdravotním  postižením  vede jeho přítomnost v prostředí běžné školy 

k uvědomění si vlastní odlišnosti a v mnohých případech i nedostatečnosti. Děje se tak 

už v předškolním věku, ale ještě více po nástupu do základní školy. Vágnerová (1999, s. 

114) se zmiňuje o tzv. „první krizi vlastní identity“ . M nohdy se dítě tomuto faktu brání 

popíráním a snaží se chovat jako  jeho nepostižení vrstevníci (někdy je  v tom 

podporováno rodiči, kteří se s touto situací také obtížně vypořádávají^). V tomto období 

dítě potřebuje velmi výraznou pozitivní odezvu a ujištění o své lidské i společenské 

hodnotě. Není-li tato potřeba naplněna, dochází k frustraci, která se nutně odrazí 

v sebehodnocení dítěte a určitým způsobem se projeví také v sociálních vztazích. 

Sebehodnocení osob s postižením bývá velmi zranitelné. Pozitivní sebevědomí si dítě 

postupně vytváří pod vlivem sociální zpětné vazby, kterou dostává nejdříve od svých 

rodičů a později učitelů a spolužáků. Škola je  mnohdy místem, kde integrované dítě 

získává první větší zkušenost s postoji široké veřejnosti k lidem s postižením. Děje se 

tak především prostřednictvím chování spolužáků, ve kterém se odrážejí názory jejich 

rodičů. „Ty nebývají vždycky jen ohleduplné, pozitivní a akceptující, ale i odsuzující
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a zavrhující, s důrazem na nízkou hodnotu postiženého obecně.“ (Vágnerová a kol., 

1999, s. 189) Nedostatky dané postižením mohou být kompenzovány školní úspěšností 

(neúspěšnost naopak bývá o to více traumatizujíď). Přizpůsobení se požadavkům 

intaktního prostředí může znamenat pro dítě velikou zátěž. Proto je  třeba ještě na 

začátku pečlivě zvážit, jestli daná situace bude pro dítě zvládnutelná, a předejít tak 

zbytečným obtížím a komplikacím. Na druhou stranu je  integrace dobrou sociální 

zkušeností a jestliže ji dítě zvládne, bude se i v budoucnosti ve společnosti snáze 

adaptovat.

Náročnost procesu integrace, strach z nezdarů a selhání může nepříznivě ovlivnit také 

postoje rodičů handicapovaného dítěte. V jejich chování se mohou projevovat 

obranné mechanismy, např. extrémně ochranitelské nebo naopak popírající postižení 

dítěte. V hodnocení školních výsledků se vyskytují extrémy od naprosté lhostejnosti až 

k přehnanému zdůrazňování významu známek. Důraz na výkon může u dítěte v krajních 

případech vést až k pocitům nejistoty, úzkosti a obavám z dalšího selhání (obrana se 

manifestuje např. v neurotických projevech či postoji negace). Při nástupu dítěte do 

školy rodiče obvykle bývají konfrontováni se skutečností a jsou vedeni k to m u  

zhodnotit, na jaké  úrovni se jejich dítě skutečně nachází (do této chvíle bývají rodiče 

více izolováni a často neznají úroveň vrstevníků jejich dítěte). 1 to je  skutečnost pro 

rodiče do jisté míry stresující.

V procesu integrace velmi záleží na postoji učitele i jeho  ztotožnění s přijetím 

handicapovaného žáka do třídy. Pedagog je  postaven před nelehký úkol připravit třídu 

na příchod spolužáka s postižením a v průběhu školního roku řešit se žáky situace s tím 

spojené. Zpravidla to bývají situace velmi citlivé a vyžadují od dospělého notnou dávku 

taktu a empatie. Vágnerová (1999) spatřuje nebezpečí v příliš mírném, „méně 

kritickém“ hodnocení postiženého dítěte učitelem, které pramení z vědomí žákových 

omezenějších kompetencí. Vytváří se tak zvláštní kategorie hodnocení, která zdůrazňuje 

jeho odlišnost. Problémy mohou nastat zejména v dalších letech, kdy si tento rozpor 

začnou uvědomovat spolužáci a nakonec i samo dítě. Podobný názor nalézáme také 

u Kvasnicové a Požára (2000, s. 3), kteří uvádějí, že „učitelé integrovaných škol kladou 

na postižené žáky výrazně menší nároky než učitelé škol speciálních“.
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Jak jsm e výše zmínili, n áz o r  v rs tevn íků  bývá velmi ovlivněn postojem jejich rodičů, 

který (alespoň zpočátku) jakoby automaticky přejímají. Sociometrické výzkumy 

prováděné ve třídách, v nichž byly integrovány děti s tělesným postižením, se ve svých 

výsledcích liší. (Kvasnicová, Požár, 2000) Některé poukazují na výrazně pozitivní vztah 

nepostižených vrstevníků k dětem s handicapem, jiné naopak potvrzují nižší počet 

pozitivních voleb směřujících k těmto dětem od jejich intaktních spolužáků (negativní 

volby přitom byly vysílány více od chlapců než děvčat). Z výsledků tohoto zkoumání je  

zřejmé, že je  třeba poskytovat velký prostor pro vytváření pozitivních vztahů směrem 

k dětem s postižením, a to nejen v průběhu vyučování.

V závěru těchto pohledů připojme pozitivní úvahu, jež  vychází z textu Svobodové 

(1997). Dítě s handicapem postupuje ve svém vývoji pomalými krůčky. Veliké úsilí, 

které musí vynaložit, obvykle nebývá patrné navenek. Často se stává, že končí 

neúspěchem. Naší snahou by mělo být předcházet opakovaným nezdarům dítěte, 

zážitku selhání i postojům rezignace, a přispívat tak k budování důvěry ve vlastní 

schopnosti, vědomí vlastní hodnoty a pozitivnímu postoji k sobě samému i svému okolí. 

Správné dovednosti je  třeba budovat v uvolněné atmosféře, přiměřeným tempem. Naše 

požadavky musí odpovídat možnostem dítěte. Při reedukaci se nezaměřujme pouze na 

rozvoj postižených funkcí, ale objevujeme také jeho  silné stránky, záliby a zvláštní 

schopnosti. Vzdělávání se tak pro dítě může stát radostí a motivací. Do procesu sociální 

rehabilitace je  důležité zapojit také rodiče. Jak Svobodová (1997, s. 9) uvádí, „není 

motivovanějšího člověka, než je  rodič postiženého dítěte a užitečnějšího vychovatele, 

než je  informovaný rodič.“
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4 MOŽNOSTI GRAFOMOTORICKÉHO ROZVOJE DĚTÍ S DMO  

V RÁMCI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PODPORY

Speciálně pedagogická podpora se zaměřuje na facilitaci procesu učení a rozvoj 

osobnosti v celé její šíři (tzn. není orientována pouze na postižený orgán nebo 

porušenou llmkci). Její snahou je docílit co možná největší soběstačnosti a integrace 

jedince do společenského života. Se speciálním pedagogem se rodina setkává od 

narození až po dospělost dítěte s postižením. Nejdříve prostřednictvím rané péče, 

později skrze předškolní a školní zařízení a dále během přípravy na budoucí povolání.

Speciálně pedagogická péče v sobě zahrnuje funkci diagnostickou, poradenskou, 

metodickou a intervenční. Vše se odehrává v interaktivní spolupráci s dítětem, jeho 

rodinou a s dalšími odborníky, kteří na případu participují. (Opatřilová, 2006)

Diagnostika je  u dětí s DM O zaměřena na celkové zhodnocení stavu v oblasti 

somatické, psychické i sociální. Provádí se kvalitativní analýza zachovaných 

kompetencí dítěte a současně se stanoví rozsah narušení psychických funkcí. Na 

základě toho se můžeme prognosticky vyjádřit k dalšímu vývoji dítěte. (Opatřilová,

2006) Součástí je  i prognóza školního zařízení, typu a způsobu edukace. (Speciální 

pedagog by měl mít přehled o školách a zařízeních, které se v daném regionu nacházejí, 

znát jejich klima a ochotu přijmout dítě s handicapem.)

Při diagnostice dítěte s DM O je  třeba počítat s jeh o  zvýšenou unavitelností a nižším 

pracovním tempem. Úkoly by neměly být časově omezeny, aby nezpůsobovaly 

frustrační situaci. Z hlediska grafomotoriky nás zajímá především úroveň motorických 

dovedností a psychických funkcí, které jsou  blíže specifikovány v 5. kapitole této práce. 

Dlouhodobé sledování dítěte v předškolním období se stává podkladem pro hodnocení 

Školní zralosti.

4-1 Školní zralost

><Školní zralostí rozumíme takovou fyzickou a psychickou připravenost dítěte pro školu, 

která mu umožňuje optimální zapojení do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení 

fyzického a duševního zdraví při školní zátěži. Je výsledkem biologického procesu zrání
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nervového systému a celé dosavadní zkušenosti jedince.“ (Lisá a Kňourková, 1986 in 

Přinosilová, 2004, s. 69)

Školní zralost zahrnuje (podle Přinosilové, 2004) oblast:

•  tělesnou (výška, váha, stav dentice) Tělesná zralost a nezbytná míra somatické 

odolnosti jsou  důležité proto, aby dítě nebylo novými požadavky nadměrně 

vyčerpáváno. „Zvýšená unavitelnost a vyčerpanost může negativně ovlivňovat jak  

školní výkon, tak adaptaci na dětskou skupinu.“ (Vágnerová, 1999, s. i 90)

• rozum ovou (zahrnuje diferencované vnímání, záměrnou koncentraci pozornosti, 

logické zapamatování, analytické myšlení, zájem o nové poznatky, schopnost 

chápání a užívání symbolů)

• citovou (relativní emocionální stabilita, motivovanost, vytvoření kladného vztahu 

k vyučování; nezralé dítě bývá dráždivě, labilní a snáze unavitelné)

•  sociální (potřeba stýkat se s jinými dětmi, schopnost podřídit se zájmům skupiny, 

přijmout autoritu učitele, začlenit se do skupiny ap.) Role školáka přináší mnohé 

zátěžové situace, proto je  dosažení určité úrovně sociální vyspělosti nezbytným 

předpokladem přiměřené adaptace na školu. (Vágnerová, 1999)

Kromě výše zmiňovaných oblastí při diagnostice zkoumáme úroveň motorických funkcí 

(hrubou a jem nou motoriku, vizuomotorickou koordinaci), lateralitu a sebeobslužné 

dovednosti, posuzujeme verbální a komunikační schopnosti.

V rámci diagnostiky školní zralosti se provádí hodnocení kresebného projevu (využívá 

se Jiráskova modifikace Kernova testu). U dětí s postižením hybnosti je  podle 

Opatřilové (2006) vhodnější použít test inteligence (např. Wechslerův inteligenční test) 

v kombinaci s metodikou zjišťující úroveň sociální zralosti“ .̂ Některé úkoly testu však 

musí být modifikovány nebo hodnoceny pouze kvalitativně. „Nutností při posuzování 

výkonu dítěte je srovnání s výkonem v oblastech, které jsou ovlivněny základní 

pohybovou vadou.“ (Opatřilová. 2006, s. 152) Kresba nám může posloužit 

k orientačnímu posouzení senzomotorických dovedností. Zdrojem dalších informací

Vinelandská škála sociální zralosti se využívá pro hodnocení adaptivního chování u dětí mezi 3 . a 9 . 

rokem. Sleduje celkem osm oblastí; celkovou soběstačnost, soběstačnost vjídle, při oblékání 

samostatnost, zaměstnání, komunikaci, motoriku a sociální začlenění. Další možností je  Gunsburgova 

Škála, která zahrnuje čtyři oblasti: samostatnost, komunikaci, socializaci a zaměstnání.

37



bývá pozorování dítěte ve standardních situacích při vyšetřování, postřehy učitele 

mateřské školy a anamnestické údaje poskytnuté rodiči. (Přinosilová, 2004) V závěrech 

pro edukaci je zmíněna edukační prognóza a vhodná speciálně pedagogická opatření.

Objevíme-li deficity v některé z výše zmiňovaných oblastí, je  na místě uvažovat 

o odkladu školní docházky^^ Školní docházku je  možné odložit až o dva roky. Mezi 

nejčastější příčiny odkladu patří problémy v oblasti řečové, pozornosti a soustředění, 

obtíže v grafomotorice, pomalé pracovní tempo a nedostatky vědomostního rázu 

(orientace ve světě). Postižení CNS způsobuje zpomalení procesu zrání a tím i snížení 

odolnosti vůči veškeré zátěži. (Vágnerová, 1999) U dětí s DM O bývá odklad udělen 

z důvodu nerovnoměrného vývoje a celkové nezralosti dítěte. Diagnostika školní 

zralosti často odhalí opoždění v psychickém vývoji (v důsledku omezené možnosti 

poznáváni"), zvýšenou závislost dítěte na rodině, nesamostatnost, infantilismus 

a nedostatek sociálních dovedností. (Přinosilová, 2004; Opatřilová, 2006)

V době odkladu by měla být zvýšená individuální péče (v rodině i mateřské škole) 

zaměřena na rozvoj právě těch oblastí, ve kterých nezralost spočívá. Podpora může být 

uskutečňována také ze strany speciálně pedagogického centra prostřednictvím kurzů 

všeobecné přípravy na školní docházku, jejichž součástí je  také rozvoj 

grafomotorických dovedností.

V průběhu školní docházky se speciální pedagog podílí na sestavení, příp. úpravě 

individuálního vzdělávacího plánu, dochází do výuky (alespoň dvakrát ročně), 

poskytuje poradenskou podporu žákovi, rodičům a škole.

4.2 Individuální vzdělávací plán

Vždy musí vycházet zkva li tn í  komplexní diagnózy. O povolení vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu (IVP) rozhoduje ředitel školy na základě písemného 

doporučení školského poradenského zařízení^^ IVP je  závazný pracovní materiál, který 

vychází z konkrétních vzdělávacích potřeb daného dítěte/žáka. Na jeho vzniku by se

Institut odkladu povinné školní docházky je  ukotven v zákoně 561/2004 Sb. (§ 37).

Možnost vzdělávání podle IVP je dána zákonem 561/2004 Sb. (§ 18). Obsah a strukturu IVP (který je 

součástí dokumentace žáka) přesně vymezuje vyhláška MŠMT 73/2005 Sb. (§ 6 ) o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
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měly podílet všechny osoby zainteresované do jeho výchovy a vzdělávání (učitelé, 

rodiče, žák, vedení školy a pracovníci poradenských zařízení -  psycholog i speciální 

pedagog).

IVP „umožňuje žákovi pracovat podle jeho  schopností, individuálním tempem, bez 

ohledu na učební osnovy, bez stresujícího porovnávání se spolužáky. Jeho cílem není 

hledat úlevy, ale najít optimální úroveň, na níž může žák pracovat.“ (Opatřilová, 2006, 

s. 79)

Struktura IVP se přizpůsobuje věku dítěte, stupni a rozsahu postižení, mentálním 

schopnostem a výukovým programům. Do plánu jsou zahrnuty všechny oblasti, v nichž 

se handicap výrazně projevuje. Snahou reedukačního procesu je  zmírnění nebo 

odstranění poruchy a jejích příznaků, přitom jsou sledovány cíle vzdálené (přechod na 

další stupeň vzdělávám"), dlouhodobé (co by si žák měl osvojit v příslušném roce) a cíle 

krátkodobé (co by měl zvládnout v nejbližší době). (Opatřilová, 2006) Úpravu plánu je 

možné provádět během celého školního roku.

4.2.1 Z ačlenění grafom otoriky do IVP

IVP bývá vypracován při konstatování deficitu v rozvoji grafomotorických schopností. 

Jeho realizace probíhá v rámci docházky do předškolního zařízení, v roce odkladu 

školní docházky, v přípravném období pro výuku psaní, případně v průběhu celého 

školního vzdělávání. Při rozvoji grafomotorických dovedností dětí s centrálním 

postižením hybnosti se využívají reedukační a kompenzační postupy, které se mohou 

v IVP zobrazit v následujících oblastech:

Vytvoření podmínek vedoucích ke kompenzaci obtíží

• Zařazení stimulačních technik na rozvoj hrubé i jem né motoriky (míčkování, 

masáže, polohování aj.).

•  Tolerance zvýšené unavitelností a sníženého pracovního tempa (zařazení 

relaxačních prvků).

•  Četnost a délka prováděných cvičení na rozvoj jem né motoriky (uvolňovací cvičení 

od ramenního kloubu, posilování při hypotonii, cvičení opozice palce proti 

jednotlivým  prstům, využití PC ad.) i grafomotorických cvičení.
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•  Nácvik správného úchopu, upevňování správných pracovních návyků (sezení, 

postavení HK, práce s přítlakem ad.).

• Cvičení senzomotoriky, využívání rytmizace při grafomotorických cvičeních.

• Rozvoj zrakové a sluchové percepce (analýza, syntéza, diferenciace, cvičení očních 

pohybů, cvičení na zrakovou a sluchovou paměť ad.).

Podmínky týkající se nácviku psaní

• Umožnit a podporovat uvolnění ruky před psaním -  uvolnění ruky pomocí 

uvolňovacích cviků.

•  V začátcích psaní pomoci dítěti opakovaně analyzovat jednotlivé tvary písmen.

• Podmínkou dalšího postupu je  dostatečné zvládnutí předchozího kroku (tvaru, 

písmene, slabiky, slova).

•  Zvýšit časovou dotaci pro psaní nebo snížit objem psaného textu -  je  vhodné 

předem texty zkrátit tak, aby dítě mělo možnost úkol dokončit ve stejné době jako 

ostatní. Nenechávat dítě vše dopisovat doma.

•  Tolerantní hodnocení napsaného -  úpravy, sklonu...

• Při potížích s udržením velikosti písma umožnit využití pomocné liniatury. (Není 

však výhodné dítě na linky fixovat příliš dlouho bez možnosti, aby zkoušelo samo 

udržet velikost. Výhodné je  střídání -  začátek textu psát s linkou, v dalším řádku 

bez linek, v případě potřeby linku opět udělat.)

• Přizpůsobit formát listu grafickému projevu. Dát možnost psát do širších linek. 

Vyhnout se psaní bez linek.

•  U některých dětí je  řešením psaní tiskacím písmem -  v případě, že tento typ písma 

je  pro dítě výhodnější, tzn. minimálně stejně rychlý jako projev psacím písmem, 

popř. se nezhoršuje čitelnost.

• V případě potřeby umožnit výuku psaní na počítači.

• V naukových předmětech je  vhodné umožnit vlepování tištěných poznámek do 

sešitu, kdy si dítě doplní pouze část textu, popř. s tištěnými poznámkami pracuje 

(doplní některá slova, barevně označí...). Pomoc asistenta při provádění zápisů.

• Výpisky v naukových předmětech psát na počítači a vkládat do sešitu.

• Písemný projev pro dítě často znamená velkou časovou a energetickou námahu, 

odčerpá hodně pozornosti. Obsah psaného nemusí vždy odpovídat skutečným
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dovednostem a vědomostem dítěte. Z tohoto důvodu skutečné znalosti ověřujeme 

ústně.

(Bednářová, Šmardová, 2006, s. 78; Svobodová, 2001, s. 10-11)

Součástí IVP je  seznam kom penzačních pom ůcek nezbytných pro nápravu daných

obtíží. V souvislosti s rozvojem grafomotoriky uvádíme:

• pomůcky na rozvoj jem né motoriky (materiály různé velikosti a drsnosti, míčky, 

houbičky, válečky, stavebnice, kruhový trenér, terapeutická hmota, dřevěné i textilní 

hračky u učební pomůcky, manipulativa, pomůcky pro uvolnění ruky, ježek  aj.)

•  pomůcky pro relaxaci, rozvoj hrubé motoriky (rehabilitační míč na rozvoj 

vestibulárního vnímání a nácvik koordinace hrubé motoriky, molitanové stavebnice, 

lehátko aj.)

• speciálně upravené pracovní stoly (samostatné nebo s možností upevnění na vozík, 

speciální psací desky s magnetickým pravítkem)

•  trojhranný program, speciální pera přizpůsobená úchopu dítěte, fixy na bezprašnou 

tabuli, násadky na psací náčiní, tác (psaní do krupice, písku)

•  zátěžové manžety při mimovolních pohybech

•  držáky, stojany na texty, protiskluzové podložky

•  těžítka rozličných tvarů a velikostí

• psací stroj či počítač

4.3 Další formy speciálně pedagogické podpory

• Metodická funkce spočívá v poskytování odborného vzdělávání učitelům formou 

tréninků, kurzů, školení, zapůjčením nebo doporučením literatury.

• Poskytování poradenských služeb a služeb podpůrných (přítomnost specialisty ve 

škole, školního psychologa, fyzioterapeuta, asistenta pedagoga ad.)

•  Vytvoření vhodných podmínek pro výuku -  organizačně technický charakter změn 

(snížení počtu žáků ve třídě, úprava časového harmonogramu, navýšení hodinové 

dotace, individuální péče ad.)

•  Zapůjčování či poskytování kompenzačních, rehabilitačních a edukačních pomůcek.
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•  Specifické vzdělávací a výchovné strategie, metody (zapojení spolužáků, rodiny -  

seznámení s možnostmi ovlivňování a řešení vzdělávacích obtíží, hledání prostředků 

komunikace, zapojení klinického pracovníka, vytvoření pracovního týmu).

4.4 Asistent pedagoga

Zajištění služeb asistenta pedagoga je  součástí podpůrných opatření^^ poskytovaných 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním úkolem asistenta je  pomoci 

žákovi přizpůsobit se školnímu prostředí. Východiskem poskytování podpory je  

individuální vzdělávací plán. U žáka s grafomotorickými obtížemi to může znamenat 

podporu při provádění podpůrných uvolňovacích a grafomotorických cvičeních a při 

nácviku psaní. Asistent poskytuje dopomoc při činnostech pracovní a výtvarné výchovy 

a dalších předmětech do kterých se promítají obtíže s grafomotorikou a jemnou 

koordinací ruky (např. doplňování zápisů v naukových předmětech, pomoc při 

geometrii, manipulace s drobným materiálem ap.). Pracuje s žákem jeho individuálním 

tempem, zařazuje relaxační chvilky, v případě nízké koncentrace vede žáka ke změně 

činnosti nebo jej povzbuzuje vhodnou motivací. Dohlíží na správné upevňování 

pracovních návyků (sezení, úchop, přítlak). Nesmírně důležitá je  psychická podpora, 

kterou asistent poskytuje integrovanému žákovi právě tím, že je  nablízku. U dětí a žáků 

s DM O bývají grafomotorické obtíže spojeny s omezením hybnosti hrubé motoriky a s 

dalšími specifiky v oblasti vzdělávání, sebeobsluhy ad. (viz 1. kapitola), které jsou také 

předmětem asistentovi podpory. Asistent pedagoga dále pomáhá pedagogickým 

pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, při komunikaci se žáky a při 

spolupráci s jejich zákonnými zástupci.

Ředitel školy podává žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga 

příslušnému krajskému úřadu. (S kladným vyřízením žádosti se pojí navýšení 

íinančních prostředků na mzdu asistenta z rozpočtu školství.) V žádosti je  mimo jiné 

uvedena náplň práce asistenta spolu se stanovením cílů, které chce ředitel školy 

zřízením této funkce dosáhnout. V případě dětí a žáků se zdravotním postižením je 

nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. Přílohou žádosti je  IVP 

a Odborný posudek ke stanovení míry podpory dětí se speciálními vzdělávacími

§ 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 7 vyhlášky 73/2005 Sb.
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potřebami^^, který vypracovává pracovník poradenského zařízení. Posudek stanoví 

rozsah a způsob nezbytné speciálně pedagogické podpory a materiálního zabezpečení 

vzdělávání konkrétního dítěte v oblastech: sebeobsluha, hrubá motorika, jem ná 

motorika, grafomotorika, smyslové vnímání a rozlišování, rozvoj řeči, komunikace, 

pozornost, kognitivní dovednosti, pracovní dovednosti a zajištění péče v případě 

zdravotního oslabení a v době přestávek/obědů.

Podle vyhlášky 73/2005 Sb. (§ 8, odst. 7) může se souhlasem ředitele školy 

a zákonného zástupce žáka působit ve třídě (oddělení či studijní skupině) osobní 

asistent, který není zaměstnancem školy.

Směrnice MŠMT 1̂ integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských 

zařízení, Příloha 3 -  Doporučené náležitosti speciálně pedagogického a psychologického vyšetření.
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5 HODNOCENÍ ÚROVNĚ MOTORIKY U DETI S DMO

Základní pohyby při kreslení a psaní vycházejí z hrubé motoriky, z pohybu velkých 

kloubů. Pro zvládnutí úchopu psacího náčiní, cílené vedení čáry i plynulost tahu je  

nezbytné rozvíjet jemnou obratnost ruky a senzomotorickou koordinaci. Uvolnění 

napětí a práce s motorikou je jednou z hlavních oblastí, na které se u dětí s DM O 

zaměřujeme. Při práci je  třeba respektovat zákonitosti ontogenetického vývoje se všemi 

specifiky, která centrální postižení hybnosti provází. Správné zhodnocení úrovně 

motorických dovedností dítěte je  základním předpokladem naší účelné intervence.

Pojem motorika označuje celkovou pohybovou schopnost člověka. „Je prvním 

prostředkem v procesu poznávání okolního světa, podílí se na vývoji kognitivních 

funkcí.“ (Zelinková, 2001, s. 50)

Hrubá m otorika se uskutečňuje prostřednictvím pohybů velkých svalových skupin 

(chůze, běh, lezení). Jem nou m otoriku zajišťuje drobné svalstvo (pohyby rukou, prstů, 

artikulačních orgánů, oční pohyby). Pojem grafom otorika označuje tu část jem né 

motoriky a psychických funkcí, které jsou  potřebné pro kreslení a psaní. Její úroveň 

souvisí s vývojem jem né a hrubé motoriky a pohybovou koordinací. Z psychických 

funkcí jsou to především rozumové předpoklady, zrakové a prostorové vnímání, 

senzomotorická koordinace”  volní úsilí a pozornost. (Bednářová, Šmardová, 2006)

V rámci diagnostiky motoriku zkoum ám e z hlediska:

• vývoje (normální, opožděný, patologický)

•  kvality (koordinace, rovnováha, přesnost, rytmičnost)

• výkonu (síla, rychlost, vytrvalost, rozsah, dynamika)

(Přinosilová, 2004, s. 44)

Dále se zaměřujeme na to, zda jsou prováděné pohyby účelné -  neúčelné, volní -  

mimovo lni. Posuzujeme schopnost nápodoby předvedeného pohybu, pohybovou paměť

Senzomotorika označuje spojení mezi motorikou a smyslovým vnímáním. Při senzomotorických 

poruchách je  narušena koordinace vnímání a pohybů (oko -  ruka, zvuk -  pohyb). Pohyby jsou 

neadekvátní, nepřesné, stejně jako odhad vzdálenosti. (Zelinková, 200!)
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(reprodukce souboru pohybů), všímáme si výskytu stereotypů, automatizmů, sledujeme 

průběh spojování, zdokonalování a automatizace pohybů. (Svobodová, 1997)

Motorický vývoj je  posuzován podle počtu a kvality aktuálních výkonů v m otorických  

testech nebo podle vývojových norem, které určují, jaké  pohybové úkony je  schopné 

provést průměrné dítě v jednotlivých věkových kategoriích. Při anamnestickém 

rozhovoru zjišťujeme základní body pohybového vývoje v raném dětství (posazování, 

udržení v sedu a samostatný sed, stoupání a samostatné postavení se, plazení, lezení po 

čtyřech, chůze s oporou a samostatná). Součástí diagnózy by vždy mělo být naznačení 

prognózy dítěte v motorické oblasti. (Renotiérová, 2003)

V případě dětské mozkové obrny je  narušení hybnosti podmíněno centrálně. Vývojový 

protll u těchto dětí bývá značně nerovnoměrný, odrážející opožděný i abnormální vývoj 

motorický. Jeho omezení se může projevit v koordinaci pohybů, síle, obratnosti, 

rychlosti a v hybnosti končetin.

Opoždění v motorické oblasti lze podle Ozereckého škály rozčlenit na;

• Lehké motorické opoždění (opoždění o 1 -  2 roky)

• Střední motorické opoždění (opoždění o 2 -  3 roky)

• Těžké motorické opoždění (opoždění o 3 -  5 let)

(Přinosilová, 2004, s. 44 - 45)

5-1 Hrubá motorika

Pro správné zhodnocení motorické úrovně dítěte s DM O je  důležitá znalost 

ontogenetického vývoje dítěte zdravého^^ Největší rozvoj v oblasti hrubé motoriky se 

odehrává v prvních třech až šesti letech života, kdy se spontánní, nekoordinované 

aktivity dítěte postupně proměňují v pohyby řízené a plynulé. Dítě získává základní 

pohybové dovednosti, tj. lezení, stoj, chůze, běh, skok. při pohybu v prostoru nabývá na 

Jistotě a rychlosti. V předškolním období se získané dovednosti prohlubují (chůze po 

schodech, skok na jedné noze, přeskoky, jízda na koloběžce), zlepšuje se koordinace, 

přesnost i plynulost pohybů. Motorický vývoj v mladším školním věku je

Ontogenetický vývoj motoriky je uveden v Příloze I.
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charakteristický postupným zklidňováním. Pohyby se stávají účelnější, přesnější 

a úspornější. (Zelinková, 2001)

Pohybový vývoj člověka probíhá ve směru cefalokaudálním, tj. od ovládání hlavy 

k ovládání dolních končetin, a prochází tzv. „motorickou evolucí“, jejíž základní hybný 

princip spočívá ve vertikalizaci, stabilizaci, vyvažování a lokomoci. Tento princip bývá 

u osob s pohybovým postižením narušen. (Hájková, 2003)

5.1.1 Vývoj hybnosti u dítěte s DM O v raném věku

Opoždění vývoje hrubé motoriky bývá prvním příznakem, kvůli kterému jsou rodiče 

znepokojeni a přicházejí s dítětem na vyšetření. Poruchy hybnosti se obvykle začínají 

projevovat kolem třetího měsíce života. Jejich obraz může být velmi rozdílný 

v závislosti na stavu svalového napětí. Dítě buď leží naprosto ochable s minimálními 

pohyby končetin a hlavou stočenou k jedné straně, nebo se projevuje nadměrnou 

hybností a prudkými reakcemi na zevní podněty. V průběhu dalšího vývoje pozorujeme 

přetrvávající novorozenecké reflexy, abnormální postury, změněný vývoj hybnosti 

s opožděným vzpřimováním.

Patrného rozdílu si všimneme při přetáčení dítěte na bříško z polohy na zádech Již 

v této fázi je  možné rozlišit jednotlivé formy postižení. U dítěte s nápadně sníženým  

svalovým  napětím se projevuje chudou hybností, celkovou netečností a nezájmem 

o okolí. U dětí se spastickou formou DM O , při níž jsou postiženy všechny končetiny 

je  hybnost výrazně omezená. Většinou leží na zádech s opistotonickým držením hlavy 

(prohnutí dozadu), obě horní končetiny jsou ohnuté v lokti s rukama v pěst, dolní 

končetiny jsou  výrazně napjaté. Těžké formy se vyznačují chyběním primárních reflexů 

(sací. polykací ad.) U dětí s hem iparézou je  porucha nápadná nejdříve na horní 

končetině. Postižená ruka zůstává trvale v pěst a není používaná k úchopu. Na bříško se 

dítě převrací jen  přes postiženou stranu, při pokusu o stoj našlapuje na špičku postižené 

nohy. Aktivita i vnímání těla spočívá výhradně na jeho zdravé polovině. Růst postižené 

strany těla je  zpomalen. Děti s obrnou dolních končetin mají obě nohy natažené. Ve 

''ývoji nedochází k převracení na bříško, nenakročují, neudrží se v sedě. Při lezení se 

posunují kupředu pouze pomocí horních končetin, nohy zůstávají natažené. Při stavění 

našlapují na špičky. U nespastických forem centrální poruchy hybnosti dochází 

v průběhu vývoje k rozvoji neovladatelných mimovolních pohybů (dyskinetická forma)
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či k naprosté svalové ochablosti (hypotonická forma DMO). Dyskinetické pohyby se 

objevují mezi 5. a 10. měsícem věku. Znemožňují provádění pohybů chtěných 

a způsobují obtíže při komunikaci. Z důvodu výrazné nestability je  dosažení samostatné 

chůze velmi nesnadné.

K definitivnímu obrazu formy DM O dochází v průběhu kojeneckého věku v důsledku 

vývoje a zrání CNS. U některých forem mohou být projevy patrné i později. 

Patologické odchylky ve vývoji je  však možné zachytit již v prvním či druhém 

trimenonu. Včasné zahájení terapie může velmi příznivě zasáhnout do vývoje 

patologické hybnosti a zmírnit tak následky postižení^^.

Důležitým mezníkem v terapii je  dosažení střídavého lezení (střídání rukou a nohou), 

které je  východiskem pro osvojení bipedální chůze. (Vítková, 2006) Podle Krause 

(2005) lze ve 2 letech dítěte s 90% přesností předpovědět, zda bude schopné chodit, a to 

na základě tří faktorů: objektivního nálezu, formy DMO a zhodnocení vývoje ve 2 

letech.

5.1,2 O braz hrubé m otoriky u jednotlivých forem DM O

A) Form y spastické

Diparetická forma se projevuje symetrickým postižením obou dolních končetin (DK), 

můžeme však nacházet drobnou centrální symptomatiku také na končetinách horních 

(HK). Chůze závisí na míře postižení, zpravidla je  možná s oporou druhé osoby nebo 

s pomocí berlí, většinou je  velmi nemotorná a obtížná. Její začátky se objevují mezi 3. 

a 5. rokem. Dítě našlapuje na špičky, pánev i trup jsou v předklonu, nohy se při chůzi 

kříží. Komplikací je  nůžkovité postavení dolních končetin.

H em iparetická forma. Jedná se o spastickou obrnu horní i dolní končetiny jedné 

poloviny těla, kdy zpravidla bývá výrazněji postižena končetina horní. Typické je  

Hekční držení fIK (ohnuta v lokti), zatímco DK zůstává napjatá, takže postižený 

došlapuje na špičku. Postižené končetiny bývají slabší i kratší. V hybnosti HK vázne 

upažení, napřímení v lokti, vytočení předloktí zevně, ohnutí ruky v zápěstí vzhůru 

směrem ke hřbetu ruky a pohyblivost prstů.

29

Již u předčasně narozených dětí je prováděna terapie Vojtovou metodou s cílem podpořit jejich 

psychomotorický vývoj a zabránit vzniku patologických pohybových vzorů. (Lišková, 2004)
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K vadruparetická forma se projevuje nerovnoměrným postižením všech končetin. 

Převážné postižení dolních končetin vzniká zdvojením formy diparetické, převaha 

postižení horních končetin zdvojením formy hemiparetické (děti s touto formou 

většinou nechodí a pro těžké kontraktury nemohou pohybovat ani horními končetinami, 

ve vysokém procentu se objevuje snížení kognitivních schopností a epileptické 

záchvaty). Při kvadruparéze je  narušena celková senzomotorika těla. Vnímání je  málo 

diferenciované a probíhá převážně distančními smysly (zrak, sluch). Hybnost těchto dětí 

je  z důvodu těžké hypertonie výrazně omezena, přesto se některé z nich naučí chodit. 

Podmínkou osvojení chůze je  dosažení kontroly hlavy a trupu.

B) Form y nespastické

Dyskinetická forma je  charakteristická přítomností mimovolních nepotlačitelných 

pohybů^'*, které se objevují spontánně, nebo na základě různých podnětů (úlek, rozčílení 

apod.). Obvykle se zvětšují při pohybech chtěných, čímž ruší nebo přímo znemožňují 

jejich provedení. V některých případech bývají překážkou chůze.

Hypotonická forma se projevuje snížením svalového tonu, který je  zpravidla 

výraznější na dolních končetinách. Kolem třetího roku se obvykle mění na některou ze 

spastických forem nebo formu dyskinetickou. Pokud přetrvává, je  doprovázena těžkou 

mentální retardací. V důsledku sníženého svalového napětí je  zvýšen rozsah 

pohyblivosti kloubů. Stoj dětí je  nejistý, o široké bázi, taktéž chůze bývá labilní 

a vrávoravá.

Ataktická forma DM O se vyskytuje velmi vzácně. Projevuje se poruchou pohybové 

koordinace (je narušeno vnímání rovnováhy a propriorecepce -  hluboké čitO. Chůze je  

nestabilní, o široké bázi.

Nepotlačitelné pohyby se mohou projevovat jako: 

atetotické (pomalé, červovité, vlnivé) 

choreatické (prudké, nečekané, obvykle drobné)

balistické (prudké, obvykle celou končetinou a velkého pohybového rozsahu) 

niyoklonické (drobné pohyby jednotlivých svalů nebo svalových skupin) 

lordotická dystonie (projevuje se kroucením trupu při chůzi při současném stáčení hlavy) 

(Renotiérová, 2003, s. 36)
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Jednotlivé formy DMO se mezi sebou mohou kombinovat. Hovoříme pak o formách  

sm íšených. Příkladem je  triparéza (postižení tří končetin), která vzniká spojením formy 

diparetické a hemiparetické, nebo kombinace dyskinetických a spastických forem.

5.1.3 H odnocení úrovně hrubé m otoriky u dětí s DMO

Pro stanovení úrovně hrubé motoriky se kromě motorických testů a vývojových norem 

používají také hodnotící škály^'. U dětí s hemiparézou či asymetrickým postižením je  

třeba vyšetřit vývojové ílmkce pro každou polovinu těla zvlášť. (Pfeiffer, 2001)

Pro potřeby speciálně pedagogické diagnostiky uvádíme hodnocení pohybových 

dovedností, možností a omezení u dětí s tělesným postižením podle škály Svobodové 

(1997, s. 21) - strukturované pozorování:

• Dítě se pohybuje samostatně, bez zjevných omezení

• Dítě se pohybuje samostatně, bez ortopedických pomůcek, se zjevným omezením -  

jakým ?

• Dítě se pohybuje za pomoci ortopedických pomůcek (berle, chodítka ad.)

•  Dítě je  na vozíku

-  sedí bez fixace popruhem a opěrkami

-  sedí s pomocí postranních opěrek

-  sedí pouze s pomocí opěrek a fixace popruhem

V rámci nestrukturovaného pozorování se zaměřujeme na posouzení kvality 

prováděných výkonů (plynulost pohybů rukou a nohou, jejich koordinace, držení těla 

a hlavy, rovnováha, orientace v prostoru), výkonu (rychlost, rozsah, síla, dynamika) 

a dalších výše uvedených charakteristik pohybových dovedností.

Hodnotící škály se liší podle rozsahu i citlivosti k očekávaným změnám, proto se v praxi využívá více 

škál společně. Typy škál uvádí např. Kraus, 2005, s. 303 -  316.
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5.1.4 H odnocení stavu patologického m otorického vývoje -  lokom oční stádia dle 

prof. Vojty

Jedná se o hodnocení zralosti posturálních funkcí, na základě kterého lze sledovat vývoj

dítěte s DM O a (pomocí retardačního kvocientu) stanovit prognózu jeho  dalšího

motorického vývoje. Hodnotící škála zahrnuje 10 lokomočních stádií:

•  Stádium  O -  Totální imobilita. Dítě se nemůže pohybovat vpřed, není schopno se 

otočit nebo uchopit předmět, není vytvořena opěrná funkce. Stádium odpovídá 

novorozeneckému věku.

• Stádium  1 -  Dítě se umí otočit k předmětu, aby se jej dotklo nebo ho uchopilo.

V poloze na břiše je  schopné opřít se o loky. Vývojový věk: 3 - 4  měsíce.

•  Stádium  2 -  Dítě je  stále apedální, horní končetiny mu v poloze na břiše poskytují 

oporu, je  schopné úchopu. Vývojový věk; konec 4. a začátek 5. měsíce.

•  Stádium  3 -  Spontánní pohyb v prostoru pomocí plazení. Dítě je  schopné se otočit 

ze zad na břicho. Vývojový věk: 7. -  8. měsíc.

•  Stádium  4 -  Dítě provádí hopsání (poskoky po kolenou a rukách), které 

neobsahuje zkřížený vzor, jako je  tomu u lezení. Tento typ lokomoce v normálním 

vývoji neexistuje. Dítě je  schopno dosáhnout vzpřímeného kleku a dostat se do 

šikmého sedu. Vývojový věk: 9. měsíc.

• Stádium  5 -  Lezení. Dítě umí lézt v prostoru z vlastní motivace, zkříženým vzorem 

a s oporou o otevřené dlaně rukou. Vývojový věk: 11 měsíců.

• Stádium  6 -  Dítě se umí vytáhnout do stoje pomocí horních končetin a udržet se 

v něm. Je schopné chůze s oporou. Vývojový věk: 1 2 . - 1 3 .  měsíc.

’ Stádium  7 -  Samostatná chůze v prostoru.

’ Stádium  8 -  Dítě je  schopno stát na jedné noze po dobu 3 sekund. Vývojový věk: 3 

roky.

’ Stádium  9 -  Dítě vydrží stát na jedné noze déle než 3 sekundy a to na obou 

stranách. Vývojový věk: 4 roky.
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5.2 Jemná motorika

Jem ná motorika má veliký význam pro soběstačný život člověka. Současně

s pohyblivostí ruky se rozvíjí je jí  funkce opěrná, odtahová, uchopovací a ukazovací,

které jsou základem manipulační činnosti. Vývoj jem né motoriky v raném dětství úzce

ovlivňuje rozvoj myšlení a následně řeči. Také proto je důležité poskytovat dětem

s pohybovým postižením dostatek podnětů, které budou stimulem jejich rozumového 

vývoje.

Úroveň jem né motoriky se odvíjí od motoriky hrubé. Zahrnuje pohyby rukou, prstů, 

artikulačních orgánů a oční pohyby. Specifickou součástí jem né motoriky je  

grafomotorika, které bude věnována samostatná podkapitola.

5.2.1 Pohyb ruky

Pohyb ruky se děje součinností kloubů, svalů a vazů. Podle principu vývojového 

gradientu postupuje pohyb ruky od ramene k prstům (směr proximodistálnO a dále od 

malíčkové strany k ukazováku a k palci (směr ulnoradiálnQ. (Hájková, 2003)

Kostru ruky tvoří zápěstí, záprstí a články prstů. Pohyby ruky v zápěstí;

• tlexe (ohnutO

-  dorzální (dlaní dolů)

-  palmární (dlaní nahoru)

•  dukce (přitažení, odtažení do stran)

-  radiální (přitažení na palcovou stranu)

-  ulnární (přitažení na malíkovou stranu)

• cirkumdukce, krouživý pohyb, kombinace předchozích 

Základní polohy palce jsou;

• flexe (ohnutí do dlaně)

•  extenze (natažení)

• addukce (přitažení)

• abdukce (odtaženQ

• opozice proti ostatním prstům (Svobodová, 2001, s. 13 -  14)
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5.2.2 H odnocení jem né m otoriky ruky

Pro posouzení současného stavu hybnosti rukou u diagnostikovaného dítěte je nezbytné 

znát motorický vývoj intaktní populace. V novorozeneckém období jsou pohyby dítěte 

spontánní, rychlé a nekoordinované. Ruce jsou sevřené v pěst a palec je  flektován do 

dlaně. Nepodmíněný uchopovací reflex obvykle vymizí v pátém až šestém měsíci. Ve 

čtvrtém měsíci dítě začíná uchopovat předměty vědomě, aktivně se rozvíjí 

senzomotorická koordinace. Vyvíjí se rovněž způsob úchopu a manipulace s hračkou. 

Koordinace pohybů se zdokonaluje v batolecím věku, kdy je  dítě schopné položit 

předmět, kam chce (mezi 1 5 . - 1 8 .  měsícem). Vývoj pohybů ruky sledujeme například 

při stavění věže z kostek. Manipulační hru postupně nahrazuje hra konstrukční, při níž 

se uplatiiuje dětská představivost a fantazie. Pokroky v jem né motorice jsou  patrné také 

v sebeobsluze. Mezi třetím a šestým rokem dochází ke znatelnému zpomalení vývoje. 

Pohyby se stávají hbitější, plynulejší a výrazně koordinovanější. Kolem čtvrtého roku se 

vyhraňuje lateralita. V tomto období mají velký význam činnosti rozvíjející manuální 

zručnost dítěte, jako je  modelování, šroubování, stavění nebo také kresba. (Vítková, 

2004)

5.2.2.1 Obraz jemné motoriky u dětí s DMO

Charakter jem né motoriky u dětí s DMO je  výrazně ovlivněn základní hybnou 

poruchou. Děti s postižením horních končetin nejsou schopny vykonávat jem né 

koordinované pohyby prstů, mají obtíže se zacílením pohybu. Spasticita (typická 

flekčním držením horních končetin) omezuje rozsah pohybu i schopnost uchopování 

předmětů.

Hemiparetická forma

Míru hemiparézy je  možné posoudit podle hybnosti ruky: u lehkého stupně postižení 

dítě docílí pinzetového úchopu a izolovaných pohybů prstů; střední stupeň představuje 

pohyb pouze celou rukou; u těžkého stupně dotyčný ruku nepoužívá. (Kraus, 2005, s. 

71)

Ovládání jem né motoriky znesnadňuje zvýšené svalové napětí, které se neomezuje 

pouze končetiny, ale zasahuje celé tělo. Napětí narůstá v okamžiku vzrušení (při 

očekávání radosti, napětí, ale i strachu) nebo tehdy, má-li dítě provést úkol, který je  pro 

něj motoricky náročný (např. zašroubovat šroubek, nakreslit obrázek). Zvýšení
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svalového tonu se u postižené končetiny projeví ohnutím ruky a zatnutím pěsti, čímž je 

ztížena možnost její spolupráce na činnosti. (Vítková, 2006)

U dětí s hemiparézou bývá častou komplikací postižení dominantní končetiny. V tomto 

případě dítě upřednostňuje používání ruky funkčnější, přestože není dominantní.

Diparetická forma

Jemná hybnost bývá postižena méně než lokomoce, obvykle je  však změněna 

koordinace rychlých pohybů, neobratnost nacházíme také v úchopu, manipulaci 

a konstrukci. Nezřídka je  paréza asymetrická, tzn. senzomotorické výpadky mohou být 

na jedné straně silnější. V tomto případě hovoříme o diparéze s pravou či levou 

orientací. (Vítková, 2006) Hybnost mohou komplikovat připojené dystonie a mimovolní 

pohyby. Často je  přidružený strabismus a problémy s vizuální percepcí. (Kraus, 2005)

K vadruparetická forma

Jemné pohyby mohou být prováděny velmi omezeně a pouze patologickým způsobem. 

Protože dítě nedosáhne úchopu celou rukou, pokouší se o úchop pinzetový. Ruka je  při 

úchopu vytočena v zápěstí směrem dolů a ven (bez radiálního postavení dlaně), 

nedostatek síly HK znemožňuje pevný stisk.

Koordinované pohyby je  možné vykonávat pouze ze stabilní výchozí pozice, která 

umožní volné pohyby hlavou a ramen. „Dokud se dítě udrží v sedu jen  s námahou, je 

narušena jeho motorika rukou. Děti manipulují rukama bezprostředně nad hrudníkem 

a jen obtížně mohou sledovat svoje počínání očima.“ (Vítková, 2006, s. 56)

Postižení motoriky úst je  dáno opistotonickým držením hlavy a napětím obličejových 

svalů. Způsobuje obtíže s příjmem potravy, slinotokem, ztížen je  vývoj řeči a v 

důsledku narušené mimiky taktéž neverbální komunikace.

D yskinetická form a DM O

Obtíže v jem né motorice způsobují mimovolní pohyby končetin, jejichž rozsah i četnost 

je  značně individuální. Narušena je  schopnost organizace a správného provádění 

volních pohybů, koordinace automatických pohybů i udržení postury.
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Bezděčné pohyby postihují také svaly obličeje. Negativně ovlivříují příjem potravy, 

tvorbu hlasu i artikulaci. Řeč bývá jen  těžko srozumitelná, dýchání nepravidelné. 

Objevují se značné potíže se sliněním.

Ataktická form a DM O

Projevuje se poruchou pohybové koordinace. V jem né motorice mívají tyto děti obtíže 

s rychlostí a přesným zacílením (někdy poznamenaným intenčním tremorem^^), což se 

projeví hlavně v oblasti grafomotoriky a sebeobsluhy. Taktéž je narušena koordinace 

očních bulbů (strabismus, nystagmus) a artikulace.

Úroveň jem né m otoriky zjišťujeme zkouškami zaměřenými na koordinaci, přesnost 

a rychlost pohybů horních končetin. Jedná se o manipulaci s drobnými předměty 

(stavění, třídění, skládání, navlékám") a pracovními nebo hudebními nástroji. Při 

diagnostice stejně jako  při rozvíjení motorické dovednosti využíváme stavebnice, 

kostky, puzzle ad. Vhodnou pomůckou bývá také výtvarný materiál (těsto, modelovací 

hmoty, papír), se kterým můžeme pracovat nejrůznějšími způsoby (vytrhávání, 

vystřihování, nalepování, skládání papíru apod.). „Hodnotíme nejen co dítě dovede 

vytvořit, ale i způsob provedení, souhyby, spolupráci oboru rukou, všímáme si 

správnosti úchopů, přesnosti v konstrukci, v cílení.“ (Přinosilová, 2004, s. 45) Při 

pozorování se zaměřujeme také na schopnost vizuomotorické koordinace (souhra oka 

a ruky), která je  pro nácvik psaní velmi důležitá. U dětí školního věku si všímáme, jak 

se žák o práci zajímá a zda pro něj není úloha stresující (např. proto, že si uvědomuje 

vlastní nešikovnost). Významným diagnostickým materiálnem bývá pozorování dítěte 

při sebeobslužných činnostech.

Podle Vítkové (2004, s. 83) by dítě před nástupem do školy mělo být schopné 

„izolovaně zvedat píšící ruku (všechny ostatní části těla jsou přitom v klidu), zvednout 

paži, opět ji upustit, ohnout v lokti, narovnat zpět. obrátit ruku do strany a zpět, dělat 

kruhové pohyby v ramenním kloubu na obě strany, otočit dlaní nahoru a zpět, sevřít 

a otevřít ruku.“

Vyšetření jem né motoriky provádí ergoterapeut, speciální pedagog, případně 

rehabilitační pracovník. Obecné charakteristiky motoriky by nám mělo poskytnout

Intenční tremor je  třes doprovázející volní hybnost, objevuje se na konci pohybu. Bývá častým 

projevem poruch mozečku.
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lékařské vyšetření. Při hodnocení sledujeme každou ruku zvlášť i jejich součinnost. 

Zaměřujeme se na:

celkovou hybnost a výkonnost ruky 

hodnocení ruky v ergoterapii 

úchopy

diagnostiku pohyblivosti prstů 

lateralitu

(Následující diagnostický materiál vychází z publikace J. Svobodové (1991, 1997), 

která se zabývá předškolní přípravou dětí s postižením hybnosti. Je sestaven pro potřeby 

speciálně pedagogické diagnostiky dětí s obtížemi v grafomotorice před a na počátku 

školní docházky.)

5.2.2.2 Posouzení výkonnosti ruky

Výkonnost ruky úzce souvisí s lateralitou. Její posouzení je  vhodné provádět ve 

spolupráci speciálního pedagoga a ergoterapeuta.

• Ruka je plně výkonná při běžné manipulaci s předměty, odpovídající danému věku 

dítěte (házení, chytání, zvedání, pokládání, stavění na sebe, tažení, přenášení, 

vysunování, zasunování, strkání apod).

• Ruka postačí při nacvičených úkonech sebeobsluhy, není-li činnost časově omezená.

• Ruka postačí jen při některých úkonech sebeobsluhy.

• Ruka není vůbec používaná (plegická nebo chybQ.

5.2.2.3 Hodnocení ruky v ergoterapii

• Síla (stisk siloměru, ruky vyšetřujícího -  porovnáváme sílu pravé i levé ruky)

• Vytrvalost (opakované stisky)

• Rychlost (počet pohybů v určitém čase, např. bodů tužkou na papír, křídou na 

tabuli)

• Koordinace (vyhodit míček a chytit do dlaně, rytmické bubnování prsty -  hra na 

klavír)

• Povrchové vnímání (poznávání předmětů pouze hmatem)

• Pohybová iniciativa ruky (účast paretické ruky při práci, která se běžně provádí 

oběma rukama, např. zapínání knoflíků, navlékání ponožky)
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5.2.2A  Úchopy

Dle Langmeiera se úchop dítěte vyvíjí ve třech rovinách: od pasivního úchopu 

k aktivnímu, od ulnární strany ruky k radiální (od 6. -  7. měsíce), od dlaně ke špičkám 

prstů (od 8. -  9. měsíce). (Svobodová, 1997)

Základní členění úchopů

dle Pfeiffera (Vítková, 2004, s. 79):

• úchopy statické

• úchopy dynamické

• úchop primární (svede rukou bez pomoci)

• úchop sekundární (úchop náhradní, neprováděný rukou, ale např. ústy, bradou 

a klíční kostí, paží a trupem, addukcí stehen, prstci dolních končetin)

• úchop terciální (s pomocí technických pomůcek, např. dlah, fixačních pomůcek 

a protéz)

Svobodová (1991, 1997) vychází z různých pramenů dosud nesjednocené terminologie 

úchopů a ve své publikaci uvádí následující členění:

Úchopy dlaňové:

• ulnární (palec se úchopu neúčastni")

• radiální (palec v opozici)

• válcový - rukojeťový (palec v opozici, prsty jsou již při úchopu aktivní, předmět je 

však sevřen v dlani jako rukojeť)

Úchopy prstové:

prstový (bříšky všech prstů, palec v opozici) 

špetka (bříšky palce, ukazováku a prostředníku) 

štipka, též úchop pinzetový (bříška palce a ukazováku v opozici) 

klíčový (palec tlačí na radiální stranu ukazováku) 

nehtový (nehet palce a ukazováku) 

cigaretový (mezi ukazovák a prostředník)
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• tužkový (správné držení tužky, bříška palce a ukazováku v opozici, prostředník 

zespoda podpírá)

Diagnostika úchopii pro zjištění grafomotorických schopností

Ke zjišťování správných úchopů a současně i k jejich nácviku využíváme přírodních 

plodů (kaštan, šípky, hrách, čočka, fazole, rýže aj.), které můžeme vhodně začlenit do 

výtvarného projevu dětí, práci s modelovací hmotou a také dramatizaci. Svobodová 

(1997) doporučuje hru zvanou „Stínové divadlo“ (promítání stínů poloh ruky na světlé 

stěně za pomoci osvícení lampou), při níž se nejsnáze daří navozovat představy zvířat.

• Štipkový úchop je důležitý pro navození správného držení tužky. Je tvořen bříšky 

palce a ukazováku, které působí silou proti sobě. ,.Při držení tužky by mělo postupně 

této síly ubývat, dochází pouze k jejímu přidržování mezi oběma prsty a spíše k opozici 

vůči prostředníku, který tužku přidržuje zespodu.“ (Svobodová, 1991, s. 15)

Lze jej diagnostikovat při práci s modelínou (uštípni, udělej placičku mezi prsty), při 

stínovém divadle (chobotnice zachycuje svými chapadly, zajíček ukusuje trávu apod.)

• Úchop nehtový není pro držení tužky přímo nezbytný, souvisí však s určením 

možností jemné motoriky dítěte. Úchop, kdy se dotýká nehet palce a ukazováku, 

uplatříujeme při sbírání velmi drobných předmětů. Při diagnostice navozujeme tvar 

„okénka“ (např. udělej kukátko); necháme dítě sbírat párátka, můžeme využít stínové 

divadlo (zvířátko se zavřeným čumáčkem).

• Klíčový úchop využívají někteří písaři; palec tlačí na radiální stranu ukazováku 

(tzn. ze strany). Při diagnostice provádíme zasunování klíče do zámku.

• Úchop špetkový -  úchop bříšky palce, ukazováku a prostředníku. Tento úchop 

využívají zejména menší děti (např. psaní křídou). Při psaní je  však pohyblivost ruky 

velmi omezena. Diagnostika: solíme solí nebo jiným sypkým materiálem, stínové 

divadlo.

• Úchop cigaretový -  úchop mezi ukazovák a prostředník. Diagnostika při stínovém 

divadle: např. zasaď kytičku a naznač, jak roste.
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• úchop válcový - sevření rukojeti. Takto moiiou uchopovat psací náčiní děti bez 

jakýchkoM zkušeností sním. Drží-ii tímto způsobem psací náčiní dítě stěžkým 

postižením HK, pohyb již většinou nevychází ze zápěstí, ale z lokte nebo celé paže.

Úchopy dlaňové

U dětí s těžším postižením horních končetin se dlaňové úchopy vyskytují i ve školním 

věku. Podle individuální potřeb dítěte při psaní využíváme různých nástavců, které 

respektují jeho fází uchopování, nebo podložky, které zvedají paži nad psací plochu 

a tím uvolňují ruku v zápěstí.

Úchopy dynamické

„Úchopy dynamické jsou takové, při nichž je ruka rozdělena na dva funkční celky.“ 

(Svobodová, 1991, s. 16) Pro diagnostiku předškolního věku je vhodné použít 

modelování. Zjišťujeme také dovednost stříhání a celkovou pohyblivost prstů.

5.2.2.5 Celková pohyblivost prstů^̂

Přivítání prstů (dotyk prstů obou rukou)

Postupné dotyky palce s ostatními prsty na jedné ruce -  vpřed a vzad 

Přibližování a oddalování prstů - ukazováku, prostředníku (znázorňující nůžky) 

Střídavé mávání prstů (pa. pa)

Střídavé údery prstů obou rukou (psaní na stroji, hra na klavír)

„Dlouhý nos“ (prsty se pohybuj O

Vysouvání prstů z pěsti (kocouří drápky) -  potřebné pro odpočítávání na prstech 

Kreslení kruhu ukazováčkem 

Kroužení ukazováků kolem sebe 

Uložení palce mezi ostatní prsty (ruka v pěst)

Roztažené prsty (list kaštanu)

Pokud má dítě s některými úkony potíže, zařadíme pohybová cvičení do metodiky 

rozvoje grafomotoriky.

33
C vičen í vycházejí z M etody dobrého startu. (Svobodová, 1997, s. 30)
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5.2.2.6 Lateralita v souvislosti s grafomotorickou činností

Před zahájením záměrných grafomotorických cvičení je velice důležité znát lateralitu^“* 

dítěte. Především nás zajímá lateralita oka a ruky. Přecvičené praváctví/leváctví se 

může projevit poruchami v oblasti řeči, ve struktuře osobnosti a obratnosti ruky. 

Znamenalo by tak novou komplikaci ve vývoji dítěte. (Svobodová, 1997, s. 31)

Vývoj laterality probíhá pozvolně. Zhruba do čtyř let se u dítěte střídá symetrické či 

asymetrické používání rukou. Od čtvrtého roku dítě začíná jednu ruku upřednostňovat 

jako obratnější a aktivnější. Lateralita horních končetin se zřetelně vyhraňuje mezi 

pátým a sedmým rokem. Plně se ustaluje v deseti až jedenácti letech. (Bednářová, 

Šmardová, 2006, s. 40)

Druhy laterality:

• genotypická -  lateralita odpovídá vrozené dominanci

• fenotypická -  vlivem prostředí může být genotyp změněn, kupř. přecvičený levák

• z nutnosti -  z důvodu poškození dominantní horní končetiny přebírá vedoucí úlohu 

orgán původně pomocný (např. po amputaci, úrazu)

• patologická -  po vyřazení dominantní mozkové hemisféry přebírá vedoucí úlohu 

hemisféra pomocná (př. poškození levé dominantní hemisféry má za následek 

oslabení motoriky na pravé straně těla); s tímto jevem se setkáváme u dětí 

s hemiparetickou formou DMO

Typy laterality:

A. podle stupně:

• vyhraněná, výrazná pravorukost

• méně vyhraněná pravorukost

• lateralita nevyhraněná, neurčitá (ambidextrie)

• méně vyhraněná levorukost

• vyhraněná, výrazná levorukost

Lateralita je  odrazem dom inance tj. funkční převahy jedné z obou hem isfér pro různé činnosti. 

Projevuje se rozdílnou aktivitou členů páru tělesných orgánů (končetin, sm yslových orgánů). Přednostně 

užívaný orgán se stává tzv. vedoucím , druhý zůstává tzv. pom ocným . Podle převahy užívaného orgánu 

rozlišujem e praváctví, leváctví a am bidextrii, tj. nevyhraněnou lateralitu, při které dítě používá obou  

rukou na stejné úrovni. (Bednářová, Šmardová, 2006; Zelinková, 2001)
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B. podle vztahu mezi lateralitou ruky a oka:

• lateralita souhlasná (dominance pravé ruky a pravého oka)

• lateralita neurčitá (různé varianty vyhraněné a nevyhraněné dominance ruky či oka)

• lateralita zkřížená (zkřížená dominance pravé ruky a levého oka, levé ruky 

a pravého oka)

(Bednářová, Šmardová, 2006, s. 39)

U dětí s nevyhraněnou dominancí ruky (kresba je  ať už pravou, či levou rukou slabšO je 

důležité ještě před zahájením školní docházky vybrat ruku, která je pro kreslení či psaní 

dítěte výhodnější. Střídavá dominance může být podle Looseové (2001) známkou 

nezralosti dítěte. V případě postižení dominantní končetiny je  třeba zvážit jeho rozsah 

a stupeň a v případě potřeby cvičit končetinu opačnou. Komplikací může být také tzv. 

zkřížená lateralita.

Vyšetření laterality by mělo být samozřejmou součástí hodnocení školní zralosti. Při 

diagnostice vycházíme z anamnestických údajů, pozorování dítěte při spontánních 

i záměrně motivovaných činnostech, z kresby a ze zkoušek laterality^^ Při kreslení 

sledujeme úchop tužky, tlak na tužku, vedení čáry a plynulost tahu.

Do oblasti jemné motoriky patří také oční pohyby a motorika artikulačních orgánů.

5.2.3 Mikromotorika očních pohybů

Předpokladem úspěšného zvládnutí čtení a psaní je správný pohyb očí, tj. zleva doprava. 

Nezralost nebo narušení CNS může být příčinou toho, že oční pohyby nejsou plynulé, 

oko nefixuje text, ale přeskakuje v řádce i mimo ni. Diagnostiku očních pohybů provádí 

specializovaný oční lékař. Pro nácvik jsou vhodné činnosti, které respektují pohyb zleva 

doprava (jmenování předmětů zleva doprava, pojmenování obrázků, kreslení vlnovek, 

čtení prvních písmen ve slovech, čtení pomocí čtecího okénka apod.). (Zelinková, 2001)

B ěžně užívanou je  Zkouška lateratily od Z. M atějčka a Z. Žlaba. Zahrnuje dvanáct úkolů pro horní 

končetiny, dva na posouzení laterality očí a pro doplnění ještě  čtyři úkoly pro dolní končetiny a jednu pro 

uši. Ú koly jsou  stanoveny tak, aby nepodléhaly nácviku. Zkoušku lze  použít u dětí i dospělých, m ůže s ní 

pracovat psycholog, pedagog i lékař. (Zelinková, 2001)
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5.2.4 Motorika artikulačních orgánů

Na pohyblivosti rtů a jazyka závisí výslovnost dítěte, a tedy i osvojení řeči, čtení 

a psaní. V rámci diagnostiky si u dítěte všímáme nápadností při jídle, pití. Cvičení jsou 

zaměřena na vyplazování a pohyblivost jazyka všemi směry, nafukování tváří, pohyby 

koutků úst, naflikování míčku apod. Z důvodu prevence je dobré je zařadit do programů 

předškolních zařízení. (Zelinková, 2001)

5.3 Grafomotorika

Vývoj a úroveň grafického projevu je podmíněna vzájemným působením vnitřních 

a vnějších faktorů. Z vnitřních podmínek je to v první řadě vývoj pohybových 

dovedností, které by se měly vyznačovat určitou posloupností a propojeností. Pro 

kresbu i psaní je nezbytná schopnost vizuomotorické koordinace. Dalším faktorem je 

celková mentální vyspělost dítěte. Přestože se úroveň kresby nemusí vždy shodovat 

s úrovní intelektu dítěte, je prokázáno, že grafický projev dětí s mentálním postižením 

se nachází pod úrovní jejich věku. Faktor laterality souvisí s vyhraněností dominance 

ruky. Pozvolnější lateralizace může být příčinou nechuti či opožděného zájmu

o grafický projev. Důležitou roli hraje úroveň zrakového a sluchového vnímání, které 

nám umožňuje rozložit celek na části (analýza), rozpoznat detaily, odlišnosti i shody 

(diferenciace), z jednotlivých částí složit celek (syntéza) a viděné či slyšené si 

zapamatovat (zraková/sluchová paměť). Neméně významnými psychickými faktory 

jsou paměť a pozornost. Paměť nám umožňuje vyvolávat představy a tyto představy 

osobitě znázorňovat. Hovoříme o schopnosti představivosti a reprodukce. 

(Bednářová. Šmardová, 2006) Vnější podmínky vytváří prostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá, tzn. má-li dostatek podnětů ke kreslení a později psaní, je za své výtvory 

pozitivně oceňováno apod. Co můžeme u grafického projevu dítěte pozitivně ovlivnit, je 

budování správných pracovních návyků.

5.3.1 Možné příčiny grafomotorických poruch

Nejvážnější příčinou poruch psaní je podle Habšudové (1999) poškození centrální 

nervové soustavy. Toto postižení ovlivňuje proces přijímání a zpracování podnětů 

z okolí a jejich převádění z jedné symbolické soustavy do druhé. V grafickém projevu
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dětí s DMO nacházíme tzv. prvky organicity, které se mohou odrážet v následujících 

znacích: kresba/písmo je kostrbaté, roztřesené (projev tremoru), je narušena kontinuita 

(neschopnost navazovat a spojovat), objevují se dvojité nebo přerušované linie, je 

vyvíjen nerovnoměrný tlak na podložku. V důsledku toho kolísá velikost a sklon písma, 

tvary písmen bývají nepřesné, hůře čitelné, projevují se obtíže s mezerami mezi slovy. 

Popsané projevy mohou být kombinovány s dysgrafickými obtížemi: žák si hůře 

pamatuje a napodobuje tvary písmen, má potíže s rozvržením textu/kresby na listu, 

objevují se překroucená písmena apod. Příčinou obtíží ve směrové a prostorové 

orientaci může být také opoždění v psychomotorickém vývoji.

Manuální zručnost a grafomotorický projev dále ovlivňuje narušení hrubé motoriky 

a nedostatečná stabilita ramen. Symptomy, jako je dávkování síly, pohyblivost 

a koordinace celého těla, vnímání, rovnováha a přesnost, objasňují rozmanitost a možné 

kombinace vzniku grafomotorických poruch. (Řepková, 2002/03)
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Looseová a kol. (2001) utřídila možné příčiny grafomotorických poruch do 

strukturovaného diagramu:
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5.3.2 Hodnocení předpokladů ke grafomotorické činnosti

Při hodnocení předpokladů ke grafomotorické činnosti se zaměřujeme na následující

oblasti:

• Vyhodnocení psychických funkcí (orientace v prostoru, senzomotorická koordinace, 

pozornost, pohybová paměť aj.)

• Poloha při grafomotorické činnosti

• Při diagnostice si všímáme, jakou polohu dítě spontánně zaujímá (sed, klek na židli, 

leh na břiše apod.) Hledáme optimální polohu vzhledem k potřebám dítěte -  správné 

sezení, přizpůsobené sezení (jaké?), specifické polohy (leh aj.)

• Zjišťujeme zkušenost dítěte s rozličným grafickým materiálem. Pokud dotyčný tyto 

zkušenosti nemá, anebo jsou pouze minimální, omezené, ptáme se po příčině (tou 

může být mentální postižení, senzorická deprivace, nepodnětné prostředí, tělesné 

postižení apod.).

• Uvolnění ruky, pohyblivost zápěstí

• Sledujeme úchopy při grafomotorické činnosti, hře i práci, dominanci ruky, souhru 

rukou a výše uvedená hlediska hodnocení motoriky (přesnost, síla, rozsah pohybu 

ruky apod.).

• Reprodukce souboru pohybů

• Nápodoba (obkreslení, obtahování grafických prvků)

• Všímáme si toho, jak dítě k práci přistupuje (radostně, lhostejně, s obavami, se 

zjevnou nechutí, nebo odmítá úkol splnit?).

(Svobodová, 1991; Bednářová, Šmardová, 2006)

Podkladem pro hodnocení grafomotorické úrovně je kresba a písemný projev.

5.3.3 Kresba jako diagnostický nástroj

Kresba je přirozenou součástí vývoje dítěte, přispívá k rozvoji jeho psychiky. Přináší

možnost něco vytvářet, je nástrojem sebevyjádření, bývá zdrojem radosti a uspokojení.

Z pedagogického i psychologického hlediska je kresba významným diagnostickým

nástrojem, stejně jako se může stát účinným prostředkem rehabilitace či terapie.

(Bednářová, Šmardová, 2006)
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Abychom mohli kresbu jako diagnostický nástroj správně uchopit, je nutné znát její 

přirozený vývoj v různých věkových obdobích.

5.3.3.1 Vyvoi kresbv

Zájem o kreslení se u dítěte může projevovat velmi brzy, vlastně od okamžiku, kdy je 

schopné funkční, specifické manipulace s předměty. První tahy vznikají náhodně 

(obvykle kolem roku a půl). Dítě črtá po papíře i mimo něj a objevuje, že psací nástroj 

zanechává stopu. Čáranice se pro něj stávají jakousi motorickou hrou, jsou zdrojem 

radosti ze vzniklé stopy i pohybu. „Mívají tvar mírně klenutého oblouku, který vzniká 

kyvadlovým pohybem paže (centrem pohybuje celý ramenní kloub). Postupem času se 

zapojuje i loketní a zápěstní kloub a tehdy již dítě může střídat úhel příčných čar, resp. 

čmárá ve všech směrech. Vznikají tak spleti čar, které se vzájemně, neorganizovaně, 

libovolně křižují.“ (Bednářová, Šmardová, 2006, s. 15) Náhodným prolínáním těchto 

čar vznikají znaky: kolečka, obloučky, úhly, polokruhy, mnohoúhelníky...Ty jsou 

zpočátku součástí čmáranice, ale postupně se z ní vydělují, až dítě nakreslí samostatný 

znak. (Přinosilová, 2004) Kolem druhého roku dítě svůj výtvor pojmenuje, dává mu 

obsah -  vzniká tzv. „obsažná čáranice“. Nejčastějším námětem bývají lidé, pak zvířata 

a až na posledním místě věci z prostředí dítěte.

Kolem třetího roku se v dětské kresbě spontánně objevují další prvky: kruhovitý tvar 

(nepravidelný ovál), svislá i vodorovná čára. Obrazce z nich vzniklé (blízké čtverci 

i trojúhelníku) mají zpočátku zaoblené rohy. Ve čtyřech letech se přidá kresba křížku. 

Dítě kresbou začíná vyjadřovat vlastní představy, nastupuje tzv. obrázkové stadium. 

První zobrazovanou formou bývá lidská postava. Zprvu je  znázorněna nepravidelným 

kruhem a zvlněnou čárkou. Postupně dítě do kresby přidává důležité detaily tváře (oči, 

ústa, nos), které se časem naučí umísťovat na správné místo. Dvě čáry ve vertikálním 

směru (vespodu zahnuté) představují nohy - rodí se hlavonožec (v dětské kresbě se 

objevuje mezi třetím a čtvrtým rokem). Pohyby rukou se postupně diferencují a kresby 

se zúčastňují pouze klouby ruky. (Vítková, 2004) Objevují se i další motivy: květin, 

domů, aut, zvířat... Nejvýznamnější etapou ve vývoji dětské kresby je  období 

spontánního realismu (mezi třetím a šestým rokem věku). Kresba není protějškem 

reality, ale obrazem předem vytvořené představy. V pěti letech bývá kresba barevná 

a obsahově bohatá, přibývá více detailů (na postavě bývají znázorněny také prsty na
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rukou, vlasy, uši, krk ad.). V této době dítě napodobí čtverec. Objevuje se 

dvoudimenzionální kresba končetin. V šesti letech je lidská postava zřetelně členěná na 

hlavu a trup, jednotlivé části těla jsou správněji umístěné a lépe připojené. Dítě začíná 

rozlišovat kresbu na základě pohlaví. Ke geometrickým tvarům se přidá trojúhelník.

V sedmém roce dostává kresba postavy přesnější proporce (umístění končetin, 

znázorněný krk, propracované oblečení, vlasy ad.). Mezi sedmým a devátým rokem se 

objevuje kresba z profilu. Devítileté dítě se snaží zachytit pohyb, činnost. Patrnější jsou 

rozdíly mezi kresbami chlapců a dívek. Mezi devátým a jedenáctým rokem nastupují 

pokusy o stínování, perspektivu.

Dětská kresba se vyvíjí od izolovaných objektů ke znázornění prostředí. „Bohatost 

prostředí roste s věkem a s kreslířskými dovednostmi. Samozřejmě se zdokonaluje

i znázornění jednotlivých námětů (přibývá detailů, kresba je tvarovanější, 

proporcionálnější, realističtější).“ (Bednářová, Šmardová, 2006, s. 35)

5.3.3.2 Kresba dětí s centrálním postižením hvbnosti

Vývoj kresby úzce souvisí s duševním vývojem dítěte a úrovní jemné motoriky. U dětí 

s postižením hybnosti se doba trvání jednotlivých stádií kresebného vývoje prodlužuje. 

Hlavní příčinou je kromě opožděného motorického vývoje taktéž omezený rozvoj 

vnímání a utváření představ. (Přinosilová, 2004) „Děti tělesně postižené se 

k výtvarnému vyjádření i jednoduchého předmětu dostávají ve většině případů po 

dlouhodobém úsilí,“ často se musí „nejprve vypořádat s problémy základních 

grafických dovedností.“ (Vítková, 2006, s. 150) U některých forem DMO je  pohyb 

rukou výrazně omezen vlivem spasticity či nepotlačitelných mimovolních pohybů. 

Podpora grafomotorického vývoje spočívá ve volbě vhodné terapie a cvičení 

postižených končetin při hrách a výtvarných aktivitách, v hledání motivace a postupů, 

které v dítěti vzbudí zájem o tuto činnost.

Kresba lidské postavy je odrazem vnímání tělesného schématu. Davido (2001) uvádí, že 

dítě s tělesným handicapem své postižení zobrazuje „buď přímo tím, že ho zdůrazní, 

nebo naopak nepřímo tím, že ho skrývá a zdůrazříuje orgán, který ho kompenzuje.“ (s. 

116) „Děti často na svých obrázcích vynechávají ty části těla. které jsou zdrojem 

konfliktu.“ (s. 100) Představa těla se utváří také ve vztazích s okolním světem, které 

ovlivňují jeho přijetí či nepřijetí. To je zejména v počátečním období uvědomění si
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vlastního postižení velmi obtížné. Některé děti proto sami sebe v kresbách vůbec 

nezobrazují. U jiných se setkáváme s obecnou nechutí k výtvarnému projevu. Taje  dána 

jednak obtížností a úsilím, které musí dítě vynaložit, jednak porovnáváním vlastního 

výkonu s výtvory vrstevníků a uvědoměním si jejich rozdílnosti.

V kresbách dětí s postižením CNS bývají patrné znaky organicity (třes, zdvojené Čáry, 

přerušované linie, slabý, anebo přílišný tlak na kreslící náčiní"). Někdy je kresba obtížně 

srozumitelná nebo nese znaky dětského výtvarného projevu. Limitujícím faktorem 

v tomto případě nemusí být nižší úroveň mentálních schopností, ale těžké motorické 

postižení.

5.3.3.3 Hodnocení kresbv

Kresba má z hlediska diagnostiky svoji vývojovou a diferenciální hodnotu. Kromě 

osobnosti dítěte, jeho individuálních vlastností a zálib nám odhalí také mentální úroveň, 

schopnost reprodukce členěných celků, úroveň jemné motoriky, schopnost 

vizuomotorické koordinace, soustředěnost, snahu úkol dokončit, dále představivost, 

pamět, fantazii, abstrakci, lateralitu a analyticko-syntetickou dovednost. (Opatřilová, 

2006) Podkladem pro hodnocení bývá spontánní kresebný projev dítěte nebo kresba 

podle námětu.

Kresbu můžeme hodnotit z hlediska obsahového (nápaditost, námětová různorodost, 

dodržení zadaného tématu, prostorové uspořádání, barevnost) a formálního (vedení 

čáry, plynulost, jistota, přesnost, návaznost, kresba podle předlohy^^). Tyto dvě stránky, 

obsah I provedení, nemusí být u kreslíře vždy v jednotě. U dětí s postižením hybnosti 

bývá poznamenáno spíše formální provedení.

Významným zdrojem informací bývají údaje o raném vývoji dítěte. Zajímá nás, kdy 

dítě začalo kreslit, jak často kreslí a jakou má motivaci ke kreslení. Zjišťujeme, jaká je 

současná úroveň hrubé i jemné motoriky a řeči, lateralita. Je vhodné posoudit také 

úroveň zrakového vnímání. (Bednářová, Šmardová, 2006)

Kresba podle předlohy bývá jedním  z diagnostických úkolů. Příkladem je  test obkreslování Z. 

M atějčka, kde hodnotím e kromě kvality čar také úroveň zrakového vním ání, senzom otorickou koordinaci 

a prostorovou orientaci. (Přinosilová, 2004)
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Dětská kresba bývá podkladem při posuzování školní zralosti. Úroveň kresby lidské 

postavy můžeme hodnotit podle množství uvedených detailů. Dítě zralé pro školu 

nakreslí hlavu menší než trup, s vlasy nebo pokrývkou hlavy, uši, oči, nos, ústa, krk, 

paže s pěti prsty na rukou, dolní končetiny dole zahnuté. Kresba hlavonožce prozradí 

nezralost dítěte. (Vítková, 2004; Opatřilová, 2006)

Ve školním prostředí má hodnocení kresby význam spíše orientační. Poukazuje na fázi 

vývoje, ve které se dítě nachází. Hlubší interpretaci je dobré ponechat odbornému 

psychologickému posouzení.

Jako ukázku diagnostického nástroje uvádíme přehledně uspořádané hodnocení kresby 

podle Svobodové (1991, s. 20 -  21), doplněné postřehy z diagnostiky Přinosilové 

(2004):

1. Vedení čáry a plynulost tahu

• Celková jasnost a pravidelnost, rozhodnost

• Nejistota (znak organicity -  tremor)

• Nepravidelnost (znak organicity -  nápadný sklon figury)

• Sledujeme návaznost, spojitost linií (znak organicity -  dvojité, přerušované či 

nenavazující linie)

2. Síla čáry, tlak

3. Volba tématu a jeho zpracování

• Zadané téma

• Zvolené téma (je zpracování obsahu výstižné / nevýstižné, jak dítě svoji práci 

popisuje, zajímavost pojetí, nápadnosti v kresbě)

4. Řešení daného prostoru, prostorové uspořádání scény

• Nahodile, bez vztahů

• Využití plochu papíru (celá zaplněná / převážně prázdná)

• „Zem“, dítě považuje spodní okraj za zem

► Použití základní čáry, figury jsou na čáře vedle sebe v juxtapozici

• Obrazový plán -  nad základní čárou je ještě jedna, přibližně rovnoběžná, 

superpozice
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• Základní čára a nad ní zvlněný horizont, nebe atd.

• Plošné uspořádání, viděno jakoby z letadla, tzv. sklápění

• Zmenšování figur, odpředu dozadu, někdy i obrácená perspektiva

• Překrývání figur, tvarů

• Sbíhavost, pokusy o vytváření perspektivy

5. Použití barev (přiměřená barevnost / omezené použití barev, ve slabé vrstvě)

6. Řešení objemu, kresh'řský typ

• Dítě kreslí vnitřní objem, to, co o předmětu ví (typ: konstruktér, expresionista, 

analytický typ)

• Dítě kreslí to, co vidí (typ: impresionista, syntetický typ)

7. M nožství základních prvků práce a volba detailu, kresba postavy 

(používáme zcela orientačně s přihlédnutím k postižení)

• Sledované čmárání

• Nereálné znázornění

• Difuzní obraz (člověk, slunce, strom, auto)

• Hlavonožec

• Trupohlavonožec -  lineární znázornění

• Montovaná figura, stále více detailů

• Dvojdimenzionální znázornění končetin

• Syntetická kresba

• Profil, pohyb, další detaily

8. Způsob dokončení nebo přerušení práce, čas potřebný k dokončení

Dále sledujeme:

• Tempo při práci: obzvláště pomalé / rychlé - není na úkor kvality kresby?

• Soustředění

• Konfliktní momenty (nadměrné gumování, stínování, zesílení nebo naopak 

vynechání určitých částO

• Ilodnotíme přiměřenost kresby k věku dítěte
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5.3.4 Písemný projev

Psaní patří mezi jednu z nejsiožitějších percepčně-motorických činností, které 

vykonáváme. Je založeno na dokonalé koordinaci pohybů jemné a hrubé motoriky a na 

schopnosti transformovat akustický vjem do optické podoby. (Szalayová, 1991)

Podle Habšudové (1999) je nácvik psaní u dětí s DMO velmi obtížný. Narušení vývoje 

jemné motoriky brání dětem vykonávat jemné koordinované pohyby prstů, které jsou 

velmi potřebné pro úchop a udržení psacího náčiní. Zvýšený svalový tonus s flekčním 

držením horních končetin může být velkou překážkou jakéhokoli postavení ruky pro 

výkon psaní. Spasticita narušuje rytmus psaní, který podporuje plynulost a čitelnost 

písemného projevu. Prsty těchto dětí jsou křečovitě sevřené, úchop tužky je přizpůsoben 

tak, aby bylo psací náčiní co nejlépe fixováno. Pohyby ruky při psaní vychází ze zápěstí 

a předloktí. IJ dětí s hemiparézou volíme pro nácvik psaní obratnější ruku. Tou bývá 

zpravidla nepostižená končetina. Nestejné vnímání obou polovin těla se může projevit 

při psaní obtížemi v pravo-levé orientaci, záměnami zrcadlových písmen (b-d), 

v dodržování tvarů a velikosti písmen apod.

Zvláštní pozornost si zaslouží děti s dyskinetickou formou, u kterých je výrazně 

narušená koordinace (neovladatelné pohyby svalů ruky) a automatizace pohybů. Žák 

není schopen běžného úchopu psacího náčiní. Pohyby jsou prudké, křečovité, prováděné 

s větší silou, než je žádoucí. 'í'o může být v některých případech překážkou dosažení 

čitelnosti písma. Jelikož není možné postoupit do fáze automatizace psaní, úsilí dítěte je 

neustále zaměřeno na provádění jednotlivých tvarů písmen, doprovázené obrovským 

napětím.

5.3.4.1 Hodnocení písemného proievu u dětí s postižením hvbnosti 

Vlastnosti a kvalitu písma u jedinců s handicapem je důležité posuzovat z hlediska 

možnosti jeho praktického využití, tzn. písmo by dotyčnému mělo sloužit jednak při 

komunikaci s druhými lidmi, ale také pro vlastní potřebu. Základním požadavkem je 

tedy čitelnost písma a přiměřená rychlost grafického záznamu.

Svobodová (2001, s. 21-22) se ve své speciálně pedagogické diagnostice zaměřuje na 

následující charakteristiky písemného projevu: čitelnost, plynulost, správnost tvarů, 

úhlednost, rychlost, tempo. U dětí s centrálním postižením hybnosti si všímáme znaků 

organicity.
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Základní charakteristiky písma, čar, linií jako komunikativního prostředku:

1. Čitelnost písma

Čitelné

Obtížně čitelné

Čitelné pouze těmi, s nimiž píšící často komunikuje 

Čitelné pouze samotným písařem 

Nečitelné

2. Plynulost

A) pravidelnost:

• pravidelné

• nepravidelné, neurovnané

B) rozhodnost:

• jisté

• nejisté

C) dynamika:

• rytmizace: rytmické

arytmické

• přítlak: silný

slabý 

v normě

D) vazebnost:

• přípojnost

• přerušovanost

E) uvolněnost:

• uvolněné

• křečovité

• kostrbaté

celkový dojem -  písmo působí / nepůsobí jako plynulé 

Znaky organicity plynulosti čáry:

• tremor

• přerušované linie
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• nenavazující linie

• dvojité linie

3. Správnost tvarů

• Správné tvary

• Nepřesné tvary

• Deformované tvary

• Písmo bez souvislostí

• Dezorientované aj. písmo

Znakem organicity může být příliš nápadný sklon písma.

4. Úhlednost písma:

• Velmi úhledné

•  Ohledné

• Méně úhledné

• Neúhledné

5. Rychlost psaní je zvláště u dětí s handicapem posuzována zcela individuálně, 

závisí na míře postižení dítěte, celkovém osobním tempu atd. (Svobodová, 2001)

Pro zachycení možných obtíží při nácviku psaní je dobré v prvních dnech školní 

docházky provést s dítětem některý z grafických prognostických testů. Jedná se

o diagnostický nástroj, který pomáhá určit prognózu dítěte vepsaní. (Spáčilová, 

Šubová, 2004) Jmenujme alespoň dva, které je možné použít:

Roszgerův grafický prognostický test

Žáci mají za úkol nakreslit zuby pily, složené z kolmých a šikmých úseček. Vzor 

předkreslí učitel křídou na tabuli, žáci pak měkkou tužkou či pastelkou na papír. 

Důležité je provádět test bez jakéhokoliv předchozího nácviku a slovního doprovodu. 

Výkon žáků je  možné rozdělit do tří skupin. Výsledky zkoušky poukazují na úroveň 

vizuomotorické koordinace, vnímání, schopnosti postřehnout a zapamatovat si tvar, tj. 

nápodoby podle předlohy. (Hřebejková, 1987; Spáčilová, Šubová, 2004)
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AAAA/
Obrázek 1: Vzor

y \ /]  \A \y \A ^

Obrázek 2 a 3: Ukázka zdařilého a méně zdařilého výkonu

Test grafomotorické napodobovací schopnosti P. a U. Lausterových

V tomto testu děti napodobují devět obrázků od jednodušších (kruh, čtverec) po 

složitější (květina, domeček). Pro hodnocení úrovně napodobení vzoru je použita 

tříbodová stupnice (0-2 body). Dospělý porovnává vzory bodového hodnocení 

s dětským výkonem. Čím je obrázek přesnější, tím více bodů dítě získává. Test 

napomáhá při stanovení individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Další postup je 

zaměřen na odstranění projevených nedostatků. (Ptáčková, 2002)

Tabulka I : Bodové hodnocení testu
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6 MOŽNOSTI ROZVOJE GRAFOMOTORIKY  

U INTEGROVANÝCH DĚTÍ S DMO

6.1 Zásady pro úspěšný nácvik a stimulaci grafomotorických funkcí

Veškerá didaktická činnost u dětí s DMO by měla vycházet ze základních Kábeleho 

zásad: zásady vývojovosti, retlexnosti, rytmizace, komplexnosti, kolektivnosti a zásady 

přiměřenosti a individuálního přístupu. (Kábele, 1988) Ke zdárnému rozvoji 

grafomotorických dovedností nejen u dětí s centrálním postižením hybnosti směřují 

následující doporučení:

• Rozvoji grafomotoriky musí předcházet činnosti zaměřené na rozvoj hrubé 

a posléze jemné motoriky.

• Dbáme na to, aby byla zachována volnost paže a ruky, jako je tomu při 

prvopočátečním čmárání. Před kreslením a psaním provádíme uvolnění ruky, 

rozcvičovací a uvolííovací grafomotorická cvičení.

• Vyvarujme se drilu a nechuti ze spolupráce. Radost a aktivita dítěte je vždy na 

prvním místě. Činnosti pojímáme jako hru, používáme motivaci přiměřenou věku 

dítěte.

• Uplatňujeme zásadu minimální akce. Je dobré pracovat přiměřeně, raději méně 

a častěji.

• Při kreslení dítěti dopřejeme vždy dostatek času na promyšlení a provedení kresby.

• „Cíleně dítě vedeme k soustředění na práci. Pokud je dítě neklidné, úkol zkrátíme 

nebo práci zahájíme v době, kdy jsou pro ni vhodnější podmínky. Během úkolu 

dbáme na to, aby dítě pracovalo systematicky, neodbíhalo, koncentrovalo pozornost 

na plnění úkolu a práci dokončilo. Posilujeme tak volní složku osobnosti, odolnost 

vůči zátěži.“ (Bednářová, Šmardová, 2006, s. 79)

• Dítě při práci povzbuzujeme a oceňujeme i dílčí úspěchy (pochvala pomáhá posílit 

sebehodnocení a navozuje pocit z dobře vykonané práce). Pochvala patří nejen 

dětem, ale také rodičům, kteří s dítětem doma pracují.

(Bednářová, Šmardová, 2006)

74



6.2 Správné pracovní návyky při kreslení a psaní

Jednou z důležitých podmínek při nácviku psaní je vytváření a upevňování správných 

pracovních návyků. Patří mezi ně stabilní sezení, optimální držení psacího náčiní, 

postavení ruky při psaní a uvolnění ruky, které je u dětí s DMO zvláště důležité.

6.2.1 Poloha těla při kreslení a psaní

Na poloze těla závisí pohyblivost jednotlivých kloubů, jejich uvolnění a koordinace. 

Správné držení těla zároveň zabezpečuje dobrý tělesný vývoj a je prevencí 

ortopedických a očních vad. (Bednářová, Šmardová, 2006, s. 49)

Pokud to hybnost dítěti dovolí, může zpočátku kreslit vstoje či vkleče na zemi, kdy se 

kreslící ruka neopírá o podložku. Tato poloha umožňuje volný pohyb ruky, který začíná 

od ramenního kloubu.

Při poloze vsedě přizpůsobujeme podmínky postavě a možnostem dítěte. Sed by měl být 

pohodlný a stabilní. U dětí s postižením hybnosti záleží na výběru vhodné židle nebo 

vozíku. Zde nám stabilitu těla pomáhá zajistit trn -  klín proti sesouvání, postranní 

opěrky, fixační pásy na tělo a límce na podporu hlavy. Důležitou součástí je podložka 

pod chodidla.

Při správném sedu je tělo mírně nakloněno dopředu, hrudník se neopírá o desku stolu. 

Kolena jsou ohnutá, obě chodidla opřena o zem. Váha těla spočívá na celé sedací ploše. 

Obě ramena jsou ve stejné výšce, předloktí souměrně na stole, lokty mírně od trupu. 

Hlava je v prodloužení osy páteře, lehce skloněna (neměla by se naklánět na stranu), oči 

by měly být vzdáleny od papíru 25 -  30 cm. (Vítková, 2004; Bednářová, Šmardová, 

2006) Dbáme na to, aby dítě mělo dostatek místa pro grafický výkon. Nedostatečný 

prostor může omezovat pohyb paže, ovlivňuje tlak na podložku i postavení ruky při 

psaní (vyvrácené zápěstí"). Pro tyto účely se vyrábí speciálně upravené psací stoly 

s možností nastavení výšky a sklonu pracovní desky nebo pracovní stolíky, které se 

upevňují přímo na invalidní vozík.

U dětí s centrální poruchou hybnosti předcházíme správnou polohou těla při kreslení 

a psaní vzniku svalových kontrakcí. Zvláště u spastických, dyskinetických a atetoidních 

forem DMO bývá navození správného sedu obtížné a je třeba jej často kontrolovat. 

U imobilních žáků dbáme na změnu pozice těla během pobytu ve škole s ohledem
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k charakteru prováděných činností. V tomto případě by měl být pedagog seznámen se 

základními pravidly polohování^^.

6.2.2 Správné držení psacího náčiní

Odborníci zabývající se metodikou psaní doporučují používat úchop špetkový (podle 

Svobodové tužkový), který umožňuje nejvyšší míru koordinace jemných svalových 

skupin ruky a prstů a zachovává volnost ruky při psaní. (Bednářová, Šmardová, 2006) 

Vadné držení pera je příčinou snadné unavitelností ruky a následné bolesti, která dítě 

demotivuje k jakémukoli grafickému projevu. Při únavě ruky se snižuje rychlost psaní 

a prodlužuje se doba automatizace psaní písmen a slov. Nesprávné držení může 

napomáhat deformaci tvarů. (Bednářová, Šmardová, 2006)

Při navození úchopu vycházíme ze zásady vytváření správných návyků od samého 

začátku, pozdější odstraňování chyb bývá zpravidla zdlouhavé a namáhavé.

Správné držení u praváků i leváků je stejné; „Tužka leží na posledním článku 

prostředníku, seshora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Ruka a prsty jsou uvolněny, 

nesvírají tužku křečovitě, ukazovák není prohnutý. Prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky 

přibližně 3 - 4  cm.“ (Bednářová, Šmardová, 2006, s. 50) Malíček a prsteníček jsou 

volně pokrčeny v dlani a zprostředkovávají lehký posun ruky. Horní konec tužky 

směřuje k rameni dominantní končetiny. Druhá ruka přidržuje papír.

Špetkový úchop se daří nejlépe navodit skrze cvičení rozvíjející jemnou motoriku -  

modelování, vhazování korálků do sklenic, poté lahví s užším hrdlem, uždibování těsta, 

solení. Cvičení provádíme třemi prsty, malík s prsteníkem jsou schovány v dlani. Pokud 

se to dítěti nedaří, necháme ho těmito prsty držet v dlani vatovou kuličku.

”  P olohování je  specifickou facilitační technikou, je jíž  hlavním  cílem  je  odstranění patologických  

pohybových vzorů a podpora psychom otorického vývoje . Při výuce dětí se závažným  postižením  

hybnosti polohování napomáhá podpořit správnou ventilaci, funkci oběhového systém u, zabraňuje vzniku  

dekubitů a předchází vzniku kontraktur. Dále pom áliá navodit polohu pro psaní, ve  které dochází ke 

sn ižování spasticity inhibicí nesprávných pohybových vzorů. (Routnerová, M. Základy neurofyziologie 

pro  speciální pedagogy, facilitace ontogenetického vývoje. Praha: IPPP, 2002; Opatřilová, D. M etodv 

práce u jed inců  s těžkým postižením a více vadami. Brno: M asarykova univerzita, 2005)
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Některé děti s DMO dosáhnou špetkového úchopu bez potíží, u jiných je třeba úchop 

přizpůsobit jejich možnostem. Praktickou pomůckou na trhu je tzv. „trojhranný 

program“ (tužky ve tvaru trojúhelníku, každá strana je  oporou pro jeden prst), který 

fixuje správné postavení prstů při psaní. Dále jsou to speciální násadky na tužky nebo 

molitanové či plastové nástavce pro žáky s těžšími úchopovými vadami (ve tvaru válce, 

koule). Snahou je vytvořit co možná nejlepší podmínky pro stabilní úchop psacího 

náčiní. Násadky se dají zakoupit nebo vyrobit dítěti přímo „na míru“ (používá se 

modurit nebo samoschnoucí hmoty). K dostání jsou také psací potřeby pro leváky. Děti 

s dyskinetickou formou DMO využívají těžká pera či zátěžové manžety, které zabraňují 

mimo volní hybnosti. U spastiků je třeba zajistit list proti posunu. Vhodnou pomůckou 

jsou protismykové podložky, těžítka a speciální psací desky s magnetickým pravítkem.

6.2.3 Postavení ruky při grafomotorické činnosti

Postavení ruky u praváků i leváků je totožné: horní konec tužky směřuje do oblasti mezi 

ramenem a loktem, ruka je uvolněná, pohyb vychází z ramene a lokte. Pozornost 

věnujeme také sklonu papíru. Má být nakloněn výše vždy tím rohem, kterou rukou dítě 

píše. Druhá ruka papír přidržuje a posouvá jej vzhůru.

U dětí s DMO je správné postavení ruky i těla podmínkou pro dosažení uvolnění ruky 

a prstů. Je třeba upravit postavení ruky v kloubu zápěstním, loketním i ramenním 

a držení hlavy a trupu uvést do reflexně inhibiční polohy (zpravidla bývá opačná, než je 

obvyklé držení trupu). U spastických forem bývá nejčastější komplikací spastická 

addukce paže v ramenním kloubu (křečovité přitažení paže k tělu). V tomto případě 

Kábele (1988) doporučuje provést nápravu posunutím pracovního listu stranou (u pravé 

ruky vpravo, u levé vlevo), takže žák píše s loktem odtaženým od těla.

6.2.4 Uvolnění ruky a plynulost pohybů při grafomotorické činnosti

Uvolnění ruky je předpokladem plynulého a přiměřeně rychlého psaní. Ruka by měla 

být uvolněná v rameni, lokti i zápěstí (vykroucené zápěstí neumožňuje prokrvení ruky, 

její uvolnění). Není-li tomu tak, ruka leží na podložce, dítě není schopno jí plynule 

posunovat, a proto píše přerušovaně, pouze po krátkých úsecích (písmeno, slabika). 

(Zelinková, 2001) Sklon písma kolísá podle toho, jak mu umožňuje rozsah pohybu 

zápěstí (tzv. vějířovité písmo).
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Nadměrný tlak psacího náčiní na podložku bývá patrný z charakteristických linií. 

Kresba je vytlačená, kostrbatá, často přerušovaná. Dalším projevem bývá křečovité 

obtahování předepsaných tvarů či písmen.

Na volnost ruky při psaní může mít vliv hned několik činitelů:

• Dosažená úroveň jemné motoriky a grafomotoriky (schopnost koordinace pohybů 

vycházejících z ramenního kloubu až po jemné pohyby ruky).

• Správně zvolené psací náčiní (měkčí tužky a pastelky dobře vedou stopu, dítě na ně 

nemusí tolik tlačit, na rozdíl od fixů dokáží odhalit tlak na podložku).

• Psychický stav dítěte a přátelská atmosféra, ve které se dítě cítí bezpečně, uvolněně, 

je přiměřeně věku motivováno a oceňováno.

• Schopnost dítěte uvědomovat si a ovlivňovat svalové napětí a uvolnění (nácvik je 

možné motivovat představou hadrového panáčka, navozením „gumové ruky“). 

Pomoci může také jemná masáž, pohlazení paže apod. (Bednářová, Šmardová, 

2006)

U dětí s DMO je třeba neustále pracovat na uvolnění spastického držení ruky a tím

i psacího náčiní. Podle Kábeleho je možné uvolnění dosáhnout pravidelným pohybem 

ruky v pomalém tempu při současném udržování vhodné reflexně inhibiční polohy. 

(Kábele, 1988) Vzhledem k důležitosti tohoto tématu bude uvolňovacím cvičením 

věnována samostatná podkapitola.

6.3 Čím a na co psát/kreslit?

U dětí s postižením jemné motoriky ruky velmi záleží na tvaru, velikosti i šířce náčiní, 

které pro grafomotorickou činnost zvolíme. (Habšudová, 1999)

Na trhuje  dnes k dostání široká nabídka didaktických pomůcek a výtvarných materiálů, 

které podporují tvořivou práci dětí a tím napomáhají rozvoji grafomotorických 

dovedností: tužky různé tvrdosti (pro nácvik je  nejlepší použít měkké), mastné pastely, 

progressa, rudky, barevné křídy, různě silné štětce (u dětí s dyskinézou volíme krátké, 

bezpečné), vodové barvy, fixy se širokou stopou ad. Nechme děti objevovat, co všechno 

dokáže zanechat stopu. Můžeme kreslit klacíkem do písku či do sněhu, neomezeně 

velkou plochu nám nabízí kresba křídou na asfalt či beton.
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Pro uvolnění ruky je vhodné zpočátku kreslit či psát prstem do sypkých materiálů 

(krupice, mouka, písek) na větším tácu. Oblíbenou pomůckou dětí se stala tzv. pískovna 

(nádoba s pískem, který mohou děti různě formovat, shrnovat, nabírat, uhrabávat), jejíž 

výhodou je mobilita a také to, že odpovídá hygienickým požadavkům. Do písku je 

možné kreslit nebo psát prstem, dřívkem nebo kuličkou s gumovými hroty, vytvořené 

obrazce se dají kreativně dotvořit přírodním materiálem. Tato pomůcka velmi vhodně 

pomáhá rozvíjet jemnou motoriku i koordinaci pohybů. Dále je možné využít prstové 

barvy nebo prstový štětec. Děti dokáží štětec bez potíží uchopit, pracují s ním velmi 

lehce. Ruka se tak snáze uvolní. (Procházka, 2000)

Později dětem nabízíme psací náčiní k uchopení. Zpočátku volíme silnější tvary. Ideální 

jsou voskovky, silné tužky, fixy nebo pastelky. Hranaté tužky zprostředkují prstům 

hluboké hmatové informace. Jakost tužek může mít vliv na tělesné napětí, pro nácvik 

psaní volíme tužky měkké. Smysluplným ekvivalentem k plnicím perům jsou 

inkoustová kuličková pera (např. Tornádo, Sbabilo) nebo keramická či gelová pera 

(jejich nevýhodou však může být rychlý skluz po papíře). Psací hrot by měl odolávat 

zvýšenému přítlaku.

Pro kreslení nebo psaní volíme hladké povrchy (fixem na bezprašné tabule, hladký 

dobře upevněný papír). „Odpor při psaní na drsném papíru nebo pohyb papíru při psaní 

působí rušivě a zvyšuje spasticitu i nepotlačitelné mimovolní pohyby.“ (Kábele, 1988, s. 

135) Grafomotorické dovednosti postupně přizpůsobujeme i formát papíru.

6.4 Metodicky postup počátečního psaní

Vhodnou metodu nácviku psaní každý učitel volí sám. Její výběr je ovlivněn žákovými 

schopnostmi a dovednostmi a také požadavkem přizpůsobit učební proces jeho 

individuálním potřebám. U žáků mladšího školního věku uplatňujeme co nejvíce 

hravých a přitažlivých činností.

Metodický postup má dvě fáze: období přípravy na psaní a období vlastního psaní.

6.4.1 Příprava na psaní -  období, ve kterém připravujeme ruku

Cílem tohoto období je „vycvičit lehký, pružný psací pohyb a odstranit pohyby 

nežádoucí.“ (Spáčilová, Šubová, 2004, s. 22) U dětí s centrálním postižením hybnosti
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bývá vytváření grafomotorických dovedností dlouhodobé a je třeba se mu věnovat již 

v předškolním období. Na základních školách trvá přípravné období obvykle 4 až 5 

týdnů.

Zahrnuje:

• Drobná vizuomotorická cvičení, jemné koordinační pohyby

• Průpravná a uvolňovací cvičení ruky

• Uvolňovací grafomotorická cvičení

• Nácvik tvarových prvků (prvky bývají předepsány v písance, snahou dítěte je co 

nejpřesněji napodobit tvar, velikost, udržovat skon) „Tato cvičení vyžadují přesnější 

ovládání svalů ruky, zvýšenou kontrolu pohybu a součinnost zraku při vytváření 

tvarů stejně velkých, stejně vzdálených“ (Spáčilová, Šubová, 2004, s. 12)

6.4.2 Období vlastního psaní

Zahrnuje:

• Psaní písmen

• Psaní slabik a slov

6.5 Rozvoj jemné hvbnosti ruky a vizuomotorícké koordinace

Příprava na kreslení a později psaní by měla zahrnovat činnosti rozvíjející jemnou 

motoriku ruky, práci s uvolněním a napětím a cvičení zaměřená na pohybovou 

a senzomotorickou koordinaci.

6.5.1 Činnosti rozvíjející jemnou motoriku ruky

Učení se pohybům rukou a manipulaci s předměty probíhá u dětí s DMO velmi 

pozvolně. K jejich rozvoji napomáhají každodenní činnosti, sebeobsluha, manipulační 

hry, tvořivé a rukodělné činnosti. (Bednářová, Šmardová, 2006) Z hraček je vhodné 

využít kostky, stavebnice, mozaiky, puzzle. Bohaté náměty nám nabízí práce 

s přírodninami, na jejichž sbírání se dítě samo podílelo, nebo různé drobné předměty 

v domácnosti (odstřižky látek, knoflíky, provázky, lahvičky -  šroubování, špejle, 

barevné papíry, korálky, kuličky apod.) Z výtvarných materiálů se nejčastěji využívá
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papír, který podněcuje motoriku ruky mnoha způsoby (mačkání, vytrhávání, stříhání, 

listování v knize, lepení, skládání).

Prvním předpokladem pro zlepšení hybnosti a obratnosti ruky u dětí s DMO je zvýšení 

hmatové citlivosti dlaně a prstů. Děje se tak skrze doteky, válení, hlazení, tření a další 

manipulaci s materiály různých povrchů a velikostí. Velice vhodnou činností je 

modelování, které rozvíjí kreativitu dítěte a zároveň podporuje hmatově-kinestetické 

vnímání (stimulace plošek prstů, dlani"), jemnou koordinaci (při mačkání, uždibování, 

slepování, válení, krouženi"), u dětí s DMO pomáhá regulovat svalové napětí (při 

hypotonii používáme tužší hmotu z důvodu jejího většího odporu, při hypertonii hmotu 

měkčí).

Pro navození uvolnění ruky Vítková i Kábele doporučují provádět jednoduché masáže 

(či „taktilní rytmické podněty“). Masírujeme prsty nebo dotykem míčku, a to od zápěstí 

ke konečkům prstů, hladíme hřbet ruky, provádíme jemné poklepy a krouživé pohyby. 

(Vítková, 2004; Kábele, 1988)

6.5.2 Cvičení zaměřená na rozvoj jemné pohybové a vizuomotorické koordinace

Pro nácvik psaní je důležité ovládat koordinaci současně prováděných pohybů 

v různých soustavách. Obvykle začínáme jednoduchými pohybovými hrami ve volném 

tempu, jejichž cílem je  dosáhnou koordinace základních pohybů v kloubu ramenním, 

loketním a zápěstí. Dbáme na to, aby byly pohyby vykonávány pokud možno správně 

a volně. Dále je při psaní důležité umět skloubit pohyby jemného svalstva ruky se 

zrakovou kontrolou. Zde se jedná již o pohyby cílené, při kterých musí dítě sledovat 

ruku a cíl.

K rozvoji těchto dovedností napomáhá cvičení s míčky z měkkého materiálu nebo 

činnosti, při nichž dítě překládá předměty z místa na místo, z ruky do ruky apod.

Náměty pro cvičení s míčkem:

• Mačkání míčku v levé a pravé ruce (u dětí s DMO aktivizuje pasivní HK)

• Hnětení míčku mezi dlaněmi nahoru, dolů, krouživý pohyb paže napnuté i pokrčené

• Překládání míčku z ruky do ruky

Cvičení mají aktivačně-relaxačnl charakter. Je dobré je zařazovat také v průběhu 

vyučování.
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Další náměty činností: navlékání korálků, skládání předmětů podle předlohy, 

vystřihování dle linie, omalovánky, spojování prvků na pracovním listu apod.

Pro trénink cílených pohybů můžeme využít také manipulační desku, na které se dítě 

učí zasouvání, vysouvání, zapínání, otáčení klíčem, rozsvěcování, zhasínání a další.

Vítková (2004) popisuje projevy obtíží dětí s DMO při tvoření pohybových návyků. 

U dětí s diparetickou formou (kdy je motorika rukou většinou zachována) bývá patrná 

ztuhlost v držení těla, případně nepotlačitelné pohyby tváře. U dětí s hemiparézou 

můžeme pozorovat zesílené bezděčné pohyby. Pro děti s postižením horních končetin je 

velmi obtížné izolovat pohyby prstů rukou. V tomto případě autorka doporučuje 

zafixovat ty polohy, které dítě izolovaně provádí, přestože jsou doprovázeny 

synkinézami. Kromě toho zařazujeme cvičení na posílení izolovaných pohybů ruky 

Gedna ruka provádí činnost, druhá např. přidržuje) a současně dále rozvíjíme pohyby 

prstů zejména dominantní končetiny. Pro navození správného úchopu psacího náčiní je 

důležitý nácvik opozice palce proti jednotlivým prstům. Jsou-li těžkosti vyvolány 

hypertonií ohýbacích skupin svalů ruky, uvolňujeme spasticitu prováděním imitovaných 

pohybů „setřepat vodu z ruky, máchat prádlo“. Obecně platí: „tam, kde je spasticita -  

uvolňujeme, tam, kde je hypotonie -  posilujeme.“ (Vítková, 2004, s. 83)

„Při reedukaci jemné motoriky se neomezujeme pouze na postižený orgán, ale 

současně hledáme náhradní pomoc u orgánů zdravých, využíváme kompenzačních 

pomůcek a různých technických opatření.“ (Vítková, 2004, s. 84) Při volbě metod 

respektujeme specifika vývoje dítěte, jeho věk, vyspělost, druh a stupeň postižení.

6.6 Průpravná a uvolňovací cvičení ruky

Dříve, než uchopíme psací náčiní, provádíme cvičení na uvolnění paže a ruky. Jejich 

cílem je předejít křečovitému držení psacího náčiní a vytvořit návyk, při němž budou 

zapojeny pouze svaly nutné pro pohyb vdaném  směru, zatímco ostatní zůstanou 

uvolněné. (Vítková, 2004) Základem cvičení je rytmický pohyb, který vychází nejdříve 

z ramenního kloubu. Často bývá podpořen říkankou nebo slovní instrukcí. (V této 

oblasti se nám nabízí spousta námětů z dramatické výchovy.)
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Cvičení můžeme provádět v různých polohách^^;

Ve stoji:

• let motýla (dolní oblouk)

• skoky žáby (horní oblouk)

• déšť (šikmá čára shora dolů)

• strom ve větru (šikmá prohnutá čára, kývání ze strany na stranu), a další

V sedu:

• hra na hudební nástroj (klavír, flétnu, housle)

• bubnování prsty do lavice (déšť)

• otevřenými dlaněmi napodobujeme otáčení slunečnice za sluncem (kroužení 

zápěstím)

• zamáváme na sluníčko, mamince...

• předvádíme, jak padá listí, sněží, prší

V lehu na zádech:

• malujeme prstem do vzduchu mraky, stromy, slunce...

Hra s prsty a gymnastika ruky:

• solení, drobení (podpora správného vytvoření špetkového úchopu)

• kroužení zápěstím - „mlýnek“

• střídání pohybů dlaň - pěst (jednou rukou, oběma současně -  stejně, střídavě) např.: 

stavíme pyramidy z pěstí (flexe - extenze)

• roztahování prstů - „list kaštanu“ (abdukce -  addukce prstů)

• doteky stejných prstů rukou - „hvězda“

• spojení palce s ukazováčkem - trhání drobných plodů (malin, jahod, borůvek)

• postavení palce proti ostatním prstům - „brýle, dalekohled“

• doteky prstů o lavici - „psaní na stroji“, „hra na klavír“

• dlaně vytvoří „hnízdo pro ptáčka, kolébku“

• spojíme ruce - „pluje loďka“

V současné literatuře najdeme m noho návodů a cv ičen í, které pomáhají uvolnit ruku před psaním. 

C vičen í uvedená v této podkapitole vycházejí ze: Spáčilová, Šubová, 2004; Zelinková, 2001; Svobodová, 

1997.
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Kábele (1988) doporučuje u dětí s DMO provádět uvolňovací cvičení formou volných 

rytmických pohybů trupu (předklony, záklony, úklony), ramenního kloubu (odtažení, 

přitaženi") a pohyby v kloubu loketním a zápěstním, vždy s pomalým zakončením 

v reflexně inhibiční poloze (ta bývá zpravidla opačná, než je obvyklé držení hlavy, 

trupu i končetin v jednotlivých kloubech při pokusu dítěte o pohybový nebo mluvní 

projev). Např. při uvolňování ramenního kloubu zakončíme v abdukci s odtaženou paží. 

Tempo je možné postupně zvyšovat podle postupujícího uvolnění.

6.7 Uvolňovací a rozcvičovací grafomotorická cvičení

Grafomotorické cvičení je řízené pohybové cvičení, při němž je pohyb zaznamenáván 

graficky. Využívá se k rozvoji jemné motoriky ruky a zrakové koordinaci. Jeho hlavním 

cílem je uvolnění svalových skupin paže, zápěstí a ruky, které je nezbytným 

předpokladem k nácviku psaní. (Vítková, 2004) Při provádění průpravných grafických 

cvičení dítě napodobuje určitý konkrétní pohyb, jeho průběh a správný směr. 

(Spáčilová, Šubová, 2004)

To, které části horní končetiny budou při grafomotorickém cvičení zapojeny, ovlivňují 

tři faktory: velikost prováděného tvaru, sklon kreslící plochy (svislá, šikmá, vodorovná) 

a druh psacího náčiní. Je rozdíl, provádíme-li cviky houbou na tabuli, štětcem nebo 

křídou, píšeme-li ukazovákem do písku, silným fixem, pastelem nebo tužkou na papír. 

Nejdříve sledujeme, v jaké fázi pohybového vývoje se dítě nachází (zda psací pohyb 

vychází z ramene, lokte či zápěstí"), a podle toho volíme plochu a psací náčiní.

Při cvičení respektujeme následující posloupnost: od velkých pohybů celou paží 

přecházíme k pohybům stále menším, při kterých zapojujeme a uvolňujeme zápěstí 

a koordinujeme další jemné pohyby ruky; od jednoduchých grafických prvků, tzn. 

hrubších a snadnějších pohybů, přecházíme k pohybům jemnějším a tedy náročnějším; 

postupně také zmenšujeme a vymezujeme psací plochu (formát AO -  A4).

Podle toho, kterou část horní končetiny uvolňujeme, volíme také polohu těla. Cviky 

mohou být prováděny v stoje (na tabuli nebo papír na zdi. na papír položený na desce 

stolu), vkleče nebo vsedě u stolu.
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6.7.1 Uvolnění jednotlivých částí horní končetiny

Ramenní kloub je vhodné uvolňovat na svislé kreslící ploše. Můžeme postupovat 

následujícím způsobem: cvik nejdříve sami předkreslíme (je vhodné jej doprovázet 

rytmickou říkankou nebo popěvkem) a dítě ho následně obtahuje. Nedominantní ruka se 

přitom dotýká okraje kreslící plochy (papíru, tabule). Cvik umísťujeme do výšky brady 

a úst, při umístění výše se ruka odkrvuje, bolí a dochází k její spasticitě. Vzdálenost od 

kreslicí plochy je zhruba na nataženou paži. Ramenní kloub je možné uvolňovat také 

v kleče s oporou o nedominantní ruku. Přitom dáváme pozor, aby si dítě nesedalo na 

paty. Pro cviky používáme kreslící plochu velkého formátu. Cvičení provádíme nejvýše 

5 minut.

Pro uvolnění loketního kloubu využíváme vodorovnou podložku. Můžeme volit z více 

poloh: ve stoje u stolu (jeho výšku vybíráme s ohledem na to, aby se dítě nemuselo při 

práci předklánět), v sedě, kdy loket dítěte je po celou dobu cvičení zdvižený, nebo 

v kleče na zemi.

Cvičení pro uvolnění zápěstí provádíme vsedě u stolu s podepřeným loktem 

a sklopeným zápěstím nebo v kleče (krouživými pohyby) s oporou o nedominatní horní 

končetinu. (Housarová, Michalová, 2002)

6.7.2 Zásady a doporučení pro provádění uvolňovacích cviků

• Uvolňovací cviky je  vhodné vykonávat vždy před kreslením nebo psaním. Jejich 

obtížnost přizpůsobujeme grafomotorické obratnosti dítěte.

• Kontrolujeme správnost úchopu a uvolněné zápěstí, pohyby musí vycházet 

z ramenního kloubu.

• Uvolňovací cviky nejsou totožné s obkreslování. Nehledíme na přesnost při 

obtahování linií, cílem je uvolnění ruky. (Zelinková, 2001)

• „Uvolnění ruky se často dostaví až po zmechanizování pohybu. Proto cviky 

opakujeme vícekrát za sebou, snažíme se o rovnoměrnou rychlost.“ (Bednářová, 

Šmardová, 2006, s. 55)

• Plynulosti i koordinaci pohybů napomáhá rytmizace. U dětí s DMO je rytmizace 

vhodným prostředkem ke zmírnění spasticity a dyskinetických pohybů. Používají se 

rytmické doprovody se slovní podporou (odkud kam čáru vést), jejich obtížnost by
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měla odpovídat řečovým schopnostem dítěte. „U dětí s velmi silnou spasticitou nebo 

nepotlačitelnými mimovolními pohyby je dobré provádět rytmická cvičení ve 

vhodné reflexně inhibiční poloze, zpočátku ve velmi volném tempu a rozsahu, 

s malou intenzitou.“ (Kábele, 1988, s. 133)

• Zvláště u dětí s DMO se setkáváme se snadnou unavitelností a sníženou schopností 

koncentrace pozornosti. Proto cvičení provádíme v kratších intervalech (cca 5 - 7  

minut) a prokládáme je relaxačními prvky.

Podle Vítkové (2004) mají grafomotorická cvičení pozitivní vliv na psychiku dítěte, 

vedou k odstranění zábran, pohyby se stávají koordinovanější, přesnější a cílenější. 

Kromě uvolnění ruky se děti při prováděných cvičeních učí správnému úchopu psacího 

náčiní, získávají povědomí o orientaci na ploše různě velikého formátu (AO -  A4), učí 

se orientovat na stránce a postupně získávají smysl pro směr linie a písma. (Vrbová, 

2001)

Pro některé děti je samostatné provádění cviků obtížné. Forma dopomoci může být 

následující: učitel (rodič) stojí za dítětem, prsty lehce podpírá jeho loket a tím zjišťuje, 

jestli vedení ruky není křečovité. Není vhodné držet dítě za zápěstí.

6.8 Nácvik psaní

Nácvik psaní přizpůsobujeme možnostem dítěte s DMO (modifikovaný úchop, psaní 

levou rukou, nižší pracovní tempo, snazší unavitelnost apod.). V případě potřeby volíme 

vhodné kompenzační pomůcky a speciální postupy. Zároveň se zaměřujeme na 

odhalování a odstraňování dysgraflckých a dysortografických obtíží. (Vítková. 2006) 

Program vyplývající z IVP by měl být sestaven tak, aby dítěti jeho plnění přinášelo 

prožitek úspěchu.

Možný postup nácviku jednotlivých psacích písmen:

• Navodíme správnou atmosféru ve třídě

• Vyvodíme a předvedeme správný tvar písmene na tabuli

• Uvolněnou rukou napodobíme správný tvar písmene ve vzduchu

• Obtahujeme písmena ve zvětšeném tvaru (využívají se cvičné papíry, sešity 

s uvolňovacími cviky, listy formátu A4)
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• Zkoušíme psát nové písmeno na cvičné papíry nebo priililedné fólie

• Píšeme do sešitu s pomocnou liniaturou

• Dostatek času věnujeme řádnému procvičení psaní písmene

• Vedeme žáky k sebekontrole -  nacházení a oprava chybných tvarů (nesprávné tvary 

učitel předvede na tabuli, on nebo děti poukáží na chyby a učitel je opraví")

(Spáčilová, Šubová, 2004, s. 24)

Při seznamování se s tvary písnien^'^ je dobré nechat děti prožít a procítit grafický 

prvek ve více smyslových modalitách (zrakem, sluchem, hmatem): poslech příběhu, 

který se vztahuje ke konkrétnímu písmenu, obtahování písmene ve vzduchu, psaní do 

krupice nebo písku na tácu, modelování, rozeznávání písmene hmatem, psaní na tabuli 

houbou, štětcem namočeným ve vodě apod.

Svobodová (2001, s. 10-11) ve své metodice rozvoje grafomotoriky (využívané také 

u dětí s DMO) uvádí následující doporučení pro nácvik psaní:

• Při nácviku psaní postupujeme dále vždy po dostatečném zvládnutí předcházejícího 

kroku.

• Zvažujeme, zda je  vhodné použít předepsanou písanku.

• Základem psaní je pochopení a zapamatování si tvaru písmen (toho je možné 

dosáhnout výše uvedenými prostředky).

• Liniaturu přizpůsobujeme žákovým možnostem, přitom bereme v úvahu, že ne vždy 

je větší tvar (např. u dítěte se spastickou HK) vhodný a zvládnutelný.

» U dětí se spasticitou HK nebo dyskinetickou formou DMO může zvýšená snaha 

negativně ovlivňovat výsledek psaní.

• Před nácvikem písmene analyzujeme jeho tvar. Pokud je pro žáka příliš složitý, 

seznámí se s ním, ale zatím jej nepíše.

' Pro některé děti je snazší místo kličky použít dolní zátrh.

' Dostatečnou péči je třeba věnovat také nácviku spojování písmen.

U dětí s poruchou prostorové orientace, které mají potíže s obtahování tvaru, 

pracujeme na základě slovní instrukce o průběhu čáry (s metodickým postupem 

a slovní instrukcí seznámíme také rodiče).

”  Tvarové prvky písm en jsou uvedeny v Příloze 2.
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• Dokud nemá dítě pohyb při psaní dostatečně zautomatizovaný, není schopné 

věnovat pozornost dalším jevům, např. pravopisným (znaménka, měkčení, skupiny 

souhlásek). Zvládnutí pravopisného jevu je v tomto případě vhodné ověřovat jiným 

způsobem (doplňováním, volbou správného jevu na kartičkách aj.).

Kábele (1988, s. 134-135) popisuje nácvik psaní u dětí s DMO následujícím způsobem: 

„Nácvik vlastního psaní začíná volným pohybem v pomalém tempu, zpočátku 

s popisem pohybu v rytmu. Slovně doprovází zpočátku jen učitel, jednotlivé děti se 

k němu připojují postupně, až když zvládnou již pohybový i mluvní projev tak dalece, 

že jim spojení obou činností nečiní obtíže. Kdyby dítě s DMO začalo spojovat

pohybový a mluvní projev, pokud je ještě nezvládlo, zhoršila by se úroveň obou 

výkonů.“

6.9 Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní podle 

Svobodové

Inspiraci při rozvoji grafomotorických dovedností a nácviku psaní u dětí s DMO 

můžeme čerpat z ucelené metodiky Jaroslavy Svobodové, speciální pedagožky SPC 

v Teplicích^". Použití metodiky se osvědčilo při předškolní (a školní) přípravě dětí 

s postižením hybnosti a LMD, je však určena také dětem zdravým, zvláště vhodná je 

pro přípravu dětí s odkladem školní docházky. Jejím cílem je rozvíjet právě ty oblasti 

vývoje dítěte, které mohou způsobit jeho školní neúspěšnost. Mezi ně patří oblast 

grafomotoriky, sebeobsluhy, poznávání některých jevů okolního světa, předčtenářské 

a matematické dovednosti. V oblasti grafomotoriky jsou rozvíjeny pohyby potřebné ke 

psaní. Dítě se učí správně držet a používat rozličné psací náčiní, zařazeny jsou také 

cviky pro uvolnění ruky.

V metodice autorka vychází především ze své dlouhodobé praxe na speciálních školách, 

inspiraci čerpala z Metody dobrého startu'*', Kábeleho zásad i nových terapeutických 

trendů (muzikoterapie, dramaterapie).

40

Svobodová, 1994, 1997, 2001 (S m etodikou Je m ožné se seznám it také prostřednictvím kurzů J. 

Svobodové, pořádaných IPPP)

■*' Bon-depart, Francie, Thea Bugnesová; v Polsku M. B ogdanovitz (do české verze upravila J. 

Sw ierkoszová)



6.9.1 Základní východiska metodického postupu

Základem metodiky je pozitivní motivace dítěte, která vyplývá z probuzení jeho 

přirozených edukačních potřeb. Je důležité, aby dítě pracovalo v uvolněné atmosféře, 

kdy je schopné dosahovat lepších výkonů. Hravost a pohodu pomáhají navodit maňásci 

nebo drobné divadelní převleky (čepičky zvířat apod.) a pohádkové příběhy, do kterých 

dítě spontánně vstupuje. Podle autorčiných slov „jde o společnou hru a práci dvou 

partnerů, při které obě strany něco získávají.“ (Svobodová, 1994, s. 4) Partnerská role 

náleží také rodičům, kteří jsou spolupracovníky pedagoga a spolu s dítětem „důležitými 

aktéry děje“. (Svobodová, 1997, s. 55)

Při provádění podpůrných (nikoli nápravných) činností autorka vychází z holistického 

přístupu, který věnuje pozornost rozvoji všech oblastí, nejen grafomotoriky. Přitom 

klade důraz na zapojení co nejvíce smyslů a faktorů (multifaktoriální a multisenzoriální 

přístup), všechny činnosti jsou provázeny rytmem.

Sama autorka svoji metodiku pojímá jako „otevřený systém“, který je možné rozšiřovat

o další podněty prospěšné pro edukaci daného dítěte s postižením. Každé dítě má své 

vlastní tempo a rozdílnou potřebu intenzity práce. Pedagogický postup vždy musí být 

přizpůsoben individualitě dítěte ajeho schopnostem.

6.9.2 Práce s rozličnými materiály

Základem grafomotorické činnosti u dětí s DMO je  neustálý rozvoj jemné motoriky. Ve 

své metodice Svobodová doporučuje obohatit činnosti prací s rozličnými materiály. 

„Dítě by mělo mít možnost dotýkat se, přehrabovat, válet, mačkat, hníst různé materiály 

a tak je poznávat.“ (Svobodová, 1997, s. 56) Ktomu je vhodné použít: písek, hrubé 

kamínky, hrách, čočku, krupici, fazole, korálky a kuličky různé velikosti, knoflíky, 

míčky. Každý z těchto materiálů má odlišné vlastnosti, a proto i jiným způsobem 

pomáhá rozvíjet hmatové vnímání.

Zajímavou pomůckou, kterou autorka v činnostech často využívá, jsou látkové sáčky 

naplněné hrachem, čočkou, pískem, korálky apod. S nimi je možné provádět:

• Nácvik házení a chytání.

• Dotyky, hkizení, válení v dlaních.

• Hody na cíl, prohazování (je možné je použít v různých pohybových hrách).
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• Odpočítávání s pohybem.

• Znázornění slov ve větě, slabik v říkadle a další.

Pohybovou koordinaci prstů je možné procvičovat modelováním. Kromě rozvoje 

hmatového vnímání touto činností dále posilujeme svaly prstů, dlaně a zápěstí, cvičíme 

koordinaci ruky a oka a také prostorové vnímání.

Při provádění uvolňovacích grafomotorických cvičeních i nácviku psaní se velmi 

osvědčilo psaní prstem do krupičky, která je nasypána na barevném tácku.

6.9.3 Rytmizace činností, využití říkadel

Psaní v rytmu Svobodová označuje za jeden ze základních stavebních kamenů své 

metodiky. K rytmizaci činností využívá výše zmiňované sáčky s náplní, rytmické 

hudební nástroje, hru na tělo a různé písně a říkadla, které vždy musí respektovat 

mentální a řečové schopnosti dítěte, i jeho schopnost soustředění (někdy postačí 

jednoduché „houpy, houpy“). Zde je  patrná úzká souvislost prováděných cvičení 

s rozvojem řeči. V metodice jsou zařazovány úkoly na pojmenování, vysvětlování 

významů slov, vyprávění podle obrázků a také rozvoj fonematického sluchu (určení 

první hlásky ve slově, sluchová diferenciace hlásek). Grafická cvičení jsou vždy 

prováděna v rytmu říkadla. Znázornění rytmu řeči je možné pomocí interpunkčních 

znamének (např. čárka, tečka).

6.9.4 Další návody a doporučení

• Při gafomotorických činnostech je dobré střídat psací plochy i náčiní. Děti se tak učí 

správnému přístupu k ploše a jejímu využití. Doporučovaný postup je od svislých 

ploch přes šikmé k vodorovným se zmenšováním velikosti formátu. Mohou však 

existovat výjimky, zvláště u dětí s centrálním postižením hybnosti. Střídáme také 

měkké a tvrdší grafické materiály. (Svobodová, 1997)

• Pro zautomatizování pohybu je  třeba využít co nejvíce zajímavých obměn cviku. 

Dítě může psát nejdříve prstem do krupičky, pak na tabuli křídou, štětcem a vodou, 

poté barvami na papír, měkkým pastelem, flxou... vždy s doprovodem říkadla.

• Osvojený tvar písmene je dobré využívat i v jednoduché kresbě a malbě.
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Součástí metodiky je diagnostický nástroj „Co už umím“, v němž autorka uvádí přehled 

zkušeností a dovedností, které by dítě mělo mít při vstupu do 1. třídy ZŠ (oblast 

grafomotoriky je obsažena v oddíle „Jsem připraven/a učit se psát?“) a dále metodická 

řada uvolňovacích grafomotorických cviků, na základě které může pedagog/rodič

zaznamenat, jaké techniky a tvary již dítě v rámci přípravy na psaní zvládlo.

TECHNIKA GRAFOMOTORIKY OSVOJENÉ TVARY
1. Kresba prstem 2. Volné čmárání

2. Kresba pastelem, křídou 2. Dotyky tužkou, obtisky štětce

3. Kresba tužkou 3. „Klubíčko“

4. Malba štětcem, hygiena 4. Oblouky

5. Správné držení grafického náčiní 5. Směrové čáry

6. Udržení směru čáry 6. Kružnice, ovály

7. Vybarvování 7. Spirály

8. Obkreslování, obtahování 8. Spojené oblouky

9. Dokreslování 9. Kličky

10. Napodobování 10. Zátrhy

11. Vlastní kresba a malba 11. Ostré obraty

12. Zvládnutí přípravné techniky na psaní 12. Psaníčko

13. Spojování nacvičených tvarů

Tabulka 2: Uvolňovací grafomotorické cviky

6.9.5 Metodika počátečního psaní

Autorka ve své metodice vychází z poznatku, že proces psaní vyžaduje spolupráci 

různých mozkových center a oblastí. Základem nácviku psaní je pochopení „cesty 

čáry“, určitého tahu, a následně jeho postupné zautomatizování.

Tahy a písmena jsou rozděleny podle použití a obtížnosti do dvou skupin (z toho 

vyplývá, že písmena malé a velké psací abecedy nemusí být vždy procvičována 

současně). Nácvik jednotlivých tahů (rovná čára, svislá čára, vratný tah, horní zátrh ad.) 

vždy doprovází jednoduchá říkanka nebo pohádka. Dítě si tak cestu čáry lépe 

zapamatuje a postupně psaní písmene zautomatizuje.
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I. skupina tahů a písmen:

Tahy uvolňovacích cviků a psacího písma:

• dotyky prstem, tužkou, obtisky štětcem (pohyby zápěstí, flexe)

• volné čmárání a vybarvování (plynulost čáry, využití prostoru, zacílení)

• klubíčka, kružnice kolem středu, ovály (cirkumdukce zápěstí různým směrem)

• čáry všemi směry

• dolní oblouk, horní oblouk, girlandy, arkády, dolní a horní obloukový obrat, levý 

oblouk, pravý oblouk

• ostrý obrat, vratný tah

• horní zátrh, dolní zátrh

• horní klička, dolní klička, boční kličky

• kličkové obraty ve spojení s tahy této skupiny 

Písmena:

• písmena malé psací abecedy (a, b, c, d, e, f, g, h, ch, i, j, 1, m, n. o, p, r, t, u, v, y)

• písmena velké psací abecedy (A, G, I, J, M, N, O, U, V, Y, W)

II. skupina tahů a písmen obsahuje zejména velká písmena psací abecedy:

Tahy uvolňovacích cviků a psacího písma:

• vlnovky, hadovky

• spirály, počáteční a koncové závity 

osmičky, ležaté, stojaté 

spojení těchto tvarů kličkovým obratem

Písmena:

• malé psací abecedy (k, s, x, z) 

velké psací abecedy (B, C, D, E, F, H, CH, K, L, P, R, S T, X, Z)

Psaní velkých písmen se používá minimálně (na počátku vět, ve vlastních jménech). 

Začínají v horní části liniatury (horním zátrhem, hadovkou, počátečním závitem nebo 

dolním obloukem), obtížnost při psaní zvyšují časté kličkové obraty.

Nespornou výhodou metodiky Svobodové je mnohaletá praxe autorky s dětmi s hybným 

postižením. Je patrné, že autorka zná specifické obtíže i potřeby těchto dětí, na jejichž
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základě volí metody i činnosti směřující k jejich celkovému rozvoji. Svoji práci staví na 

vysoce individualizovaném přístupu k dítěti. Vzhledem k ucelenému pojetí je metodika 

vhodným podkladem pro sestavení IVP konkrétního dítěte s grafomotorickými 

obtížemi. Její nápady a doporučení jistě využijí také učitelé základních škol běžného 

typu.

6 1 0  Metodika rozvoje grafomotoriky podle Bednářové a Šmardové

U dětí s postižením hybnosti, jak Vítková (2006) uvádí, je možné s úspěchem využívat 

také metodických postupů určených mladším nepostiženým dětem. Vhodným námětem 

může být novodobá metodika rozvoje grafomotorických dovedností, která je směrována 

rodičům a učitelům dětí předškolního a mladšího školního věku. Autorky metodiky. 

Jiřina Bednářová a Vlasta Šmardová, při jejím zpracování vycházejí ze své dlouholeté 

praxe v pedagogicko-psychologickém poradenství, při níž se často setkávají s dětmi 

s graíbmotorickými obtížemi. Jsou to především děti s hyperkinetickými poruchami, 

jejichž projevem bývá nevyzrálá či zhoršená motorická koordinace, a dále děti, u nichž 

neprobíhá rozvoj grafomotoriky přiměřeně věku. U dětí s postižením hybnosti je tato 

metodika použitelná částečně, v závislosti na míře a charakteru postižení. Podmínkou je 

zajištění vhodných kompenzačních pomůcek a speciálních podmínek.

Metodika je  postavena na odborném teoretickém základu (význam a vývoj dětské

kresby, diagnostika laterality, budování správných pracovních návyků ad.), ze kterého

vychází řada praktických rad a doporučení. Vhodným doplněním jsou pracovní sešity

Jiřiny Bednářové'*^ které napomáhají grafomotorickému rozvoji dítěte v jednotlivých 

věkových obdobích.

6.10.1 Uvolňovací a rozcvičovací grafomotorické cviky

Autorky metodiky vycházejí ze zásady uvolněné ruky při psaní. Pro tyto potřeby 

vyvinula Bednářová speciální pracovní listy, obsahující uvolňovací a rozcvičovací 

grafomotorické cviky. Význam cviků spočívá v uvolnění a zpřesnění koordinace 

především od ramenního a posléze loketního kloubu. Specifické jsou v tom. že dítěti

Publikace: M ezi námi pastelkami. Co si tužky povídaly a N a návštěvě u m alíře (uvedené v seznam u  

literatury).
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stanoví (nejdříve přibližně a postupně přesněji), kudy povede stopu. Tím je umožněna 

automatizace pracovních návyků a současně jsou zvyšovány nároky na koordinaci 

pohybů ruky. Domníváme se, že tato cvičení bude možné použít u dětí s diparetickou 

a hemiparetickou formou DMO (při využití nepostižené HK), v ostatních případech 

sledujeme, zda cvičení nevedou k posílení spasticity nebo zvýšení mimovolních pohybů 

při záměrné hybnosti. Cviky provádíme na listu velkého formátu (nejméně A4). Jsou 

rozděleny do tří skupin, podle obtížnosti:

I. skupina uvolňovacích a grafomotorických cviků

Obsahuje cviky, které autorka pracovně nazývá „závodní dráhy“. Dráhy jsou 

ohraničeny dvěma liniemi, zpočátku půlkruhovitého tvaru, náročnost se zvyšuje 

přibývajícími záhyby, příp. smyčkami. „Navození pocitu rychlosti dítěti usnadňuje lépe 

uvolnit ruku, naučit se sledovat a nepřerušovat linii, postupně napomáhá zmírňovat tlak 

na podložku.“ (Bednářová, Šmardová, 2006, s. 58) Přesnost zde není prioritou. Při 

kresbě dítě pokud možno nezvedá tužku, linie je vedena jedním tahem. Plynulost se 

zvyšuje opakovaným projížděním dráhy.

Pokud je tento úkol pro dítě příliš obtížný, autorka radí dráhu nejdříve projíždět prstem 

nebo malým autíčkem. Můžeme si vyrobit také plastickou pomůcku (např. dva kartony, 

jeden slouží jako podklad, ze druhého je vystřižen tvar dráhy, okolí dráhy nalepíme), 

která doplňuje zrakovou orientaci o hmatový vjem.

94



Obrázek 4: Uvolňovací grafomotorické cviky od nejméně náročných po obtížnější

II. skupina uvolňovacích a grafomotorických cviku

Tuto skupinu tvoří obtaliovací, jednotažné cviky (tzv. ,Jednotažky‘) a nejjednodušší 

grafomotorické prvky (kruhy), které jsou oproti drahám náročnější na koordinaci. Cviky 

jsou opět uspořádány podle obtížnosti. Vždy je třeba dítěti zdůraznit, že přesnost čáry 

není důležitá, naší snahou je dosažení plynulosti. Jednotažky obtahujeme opakovaně, 

několikrát za sebou. Kruh je možné použít při uvolňovacích cvičení v okamžiku, kdy 

dítě tento tvar dobře ovládá a má jej zautomatizovaný. Obrazce z kruhů dítě nejdříve 

obtahuje, později je necháme kreslit podle předlohy, což je podstatně náročnější 

a zároveň rozvíjí jeho prostorovou představivost. Velikost kruhů (a tedy i formátu) 

volíme podle toho, který část ruky chceme právě uvolnit (postupujeme od ramenního 

kloubu k pohybům zápěstQ.
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Obrázek 6: Možnosti a náměty kreseb z  knihíi a oválů

III. skupina uvolňovacích a grafomotorických cviků

„Třetí skupina předpokládá již určitou zručnost a zvládnutí graťomotorických prvků, ze 

kterých se skládá písmo.“ (s. 61) Zvládnutí a zautomatizování prvků je  podmínkou 

k tomu, aby se mohly stát uvolňovacím cvikem. (V době, kdy se dítě teprve učí tyto 

prvky kreslit, rozhodně nemohou sloužit jako uvolňovací cviky, ale jsou pro dítě 

grafickými prvky rozvíjejícími grafbmotorickou a vizuomotorickou koordinaci.) Dalším 

předpokladem provádění cviků je  dovednost plynulého pohybu po papíře a pohyb ruky 

ve vodorovné i svislé rovině.

Obrázek 7: Obtížné varianty uvolňovacích cviků
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6.10.2 Grafické prvky, grafomotorické cviky

Základní grafické prvky jsou v metodice rozděleny do čtyř skupin, každá skupina 

odpovídá určitému věkovému období dítěte. Uspořádání prvků vychází ze zákonitostí 

vývoje dětské kresby. Znalost této posloupnosti je při rozvoji grafomotoriky velice 

důležitá (vždy je dobré počítat také s přirozenými odchylkami). Při práci s dítětem 

volíme takovou náročnost prvků a způsob provedení, které odpovídají jeho aktuálním 

možnostem (nemusí se shodovat s věkem dítěte). Je vhodné začít s těmi prvky, které už 

dítě ovládá, upevnit je, zautomatizovat a pokračovat navozením prvků obtížnějších. 

„V praxi se ukazuje, že setrvání u prvků vývojově nižších, jejich zacvičení 

a zautomatizování, usnadňuje zvládnutí prvků následných.“ (s. 62) Osvojení základních 

prvků rozvíjí chuť dítěte kreslit i obsah spontánní kresby.

Podle autorek vyžaduje zvládnutí grafického prvku svůj čas. V žádném případě není 

efektivní nácvik uspěchat. Vždy je vhodnější zaměřit se na vytvoření dobrých základů 

a postupovat podle možností dítěte.

Podpůrné techniky při navozování obtížnějších prvků:

• slovní opora, instrukce (odkud kam čáru vést, rytmické říkanky)

• zraková opora (vyznačené body, naznačené linie vedení čáry)

• opora hmatová (modelování tvaru, možnost zakusit jej hmatem)

Každý jednotlivý prvek může být prováděn v různém stupni obtížnosti. Obtížnost 

prvku zvyšuje; zmenšení velikosti, zvýšení hustoty čar, snižování podpůrných technik, 

střídání velikostí, střídání tvaru, požadavek na přesnost provedení.

I. skupina prvků (odpovídá věkovému období 3 -  4,5 let) navazuje na období 

čáranic, v této době už dítě vychází ze své představy, předem ví, co kreslí.

Grafické prvky: rovná čára, kruh, tečky, dolní a horní oblouk, šikmé čáry

Obrázek 8: Základní prvky prxmí skupiny
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Většina dětí ovládá nejdříve vedení čar svislých, s preferencí směru od shora dolů, 

a následně čar vodorovných. S nabýváním jistoty se čára uzavírá v kruh, dává základ 

hlavonožcům a dalším obrazům.

Svislé čáry kreslíme odshora dolů, vodorovné zleva doprava. Tak podporujeme 

zautomatizování očních pohybů ve směru potřebném pro pozdější čtení a psaní. Kruh je  

velice vhodným prvkem pro navození uvolněného pohybu paže, který vychází 

z ramenního kloubu, i správného postavení ruky. Oblouky kopírují kyvadlový pohyb 

ruky, kreslíme je vždy zleva doprava. V této fázi dítě zvládne pouze jeden oblouk 

jedním tahem. Nejnáročnějším prvkem této skupiny jsou šikmé čáry. Navozujeme je 

pomocí opěrných bodů.

II. skupina prvků (věkové období 4 -  5,5 let) vyžaduje již větší rozpětí, širší škálu 

koordinovaných pohybů a záměrné udržení vzdálenosti mezi jednotlivými liniemi.

Grafické prvky: spirála, vlnovka, šikmé čáry, zuby (pila), elipsa, spojené oblouky 

horní a dolní

Obrázek 9: Základní prvky druhé skupiny

Spirála je  náročná na koordinaci i odhad vzdálenosti mezi čarami, do pohybu se 

zapojují velké i malé klouby ruky. Nácvik je vhodné zpočátku provádět prstem. Šikmé 

čáry navozujeme nejdříve spojováním šikmo umístěných obrázků, později přecházíme 

na spojování bodů od středu kruhu k vnějšímu okraji. Šikmé čáry ve sklonu písma jsou 

základem přípravy na psaní. Vlnovka vyžaduje zvládnutí spodního i horního oblouku. 

Kreslíme ji zleva doprava. V první fázi se jednotlivé čáry mohou překrývat. Postupně 

zvyšujeme nároky na přesnost, velikost vln i vzdálenost mezi čarami. Elipsa vychází 

z přirozeného pohybu zápěstí. Některé děli mohou mít potíže v rozlišení kresby kruhu, 

spirály a elipsy. V tomto případě se vracíme k upevnění prvku předchozího, již 

zvládnutého. Kresba zubů (ostrých obratů) představuje zvládnutí šikmých čar a změny
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směru ve vedení čáry. Dbáme na to, aby dítě při zastavení a změně směru nezvedalo 

tužku.

III. skupina prvků (věkové období 5 -  6,5 let) vyžaduje obdobnou koordinaci ruky 

a rozsah pohybů, které potřebujeme při psaní.

Grafické prvky: smyčky a oblouky s vratným tahem

Obrázek 10: Základní prvky třetí skupiny

Předpokladem pro kreslení horních smyček je  zvládnutí křížení šikmých čar a schopnost 

udržet směr vedení čáry. (Křížení čar může způsobovat obtíže např. dětem 

s hemiparetickou formou DMO v důsledku rozdílného vnímání obou polovin těla.) 

Spodní smyčky bývají pro děti ještě obtížnější. Směr vedení čáry podporujeme slovní 

instrukcí. U horních a dolních oblouků s vratným tahem je důležité dítěti vysvětlit, že 

čára oblouku následujícího je zpočátku vedena ve stejné stopě, jako ukončení oblouku 

předchozího. (Autorky doporučují slovní instrukci; „po čáře nahoru a hop“, „po čáře 

dolů a hou nahoru“.) Do této skupiny patří také smyčky vedené v jiné poloze (např. 

vertikální, osmičky apod.)

IV. skupina prvků

S těmito prvky se dítě seznamuje na začátku školní docházky, jedná se o základní 

elementy písma.

Grafické prvky: stoupající šikmá čára, ostrý obrat, srdcovka, horní a dolní zátrh, horní 

a dolní klička, prvek písmene a, o

Obrázek 11: Zctkladní prvky čtvrté skupiny
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Předpokladem nácviku psaní je zvládnutí prvků předchozích skupin. Pro některé děti 

může být obtížné udržet sklon písma. Pochopení a navození cesty tahu podporujeme 

vhodným pojmenováním („dědečkova hůlka“, „důlek pro kuřátko“ apod.). Dobrou 

pomůckou mohou být opěrné body (označující začátek, protnutí čáry ad.).

Hlavní přínos této metodiky spatřuji v přehledném uspořádání grafických prvků podle 

posloupnosti vývoje dětské kresby a v praktických návodech, jak tyto prvky u dětí 

rozvíjet. Při práci s dětmi s DMO se věkovým rozmezím řídíme pouze orientačně, 

hlavním kritériem při výběru prvků je dosažená úroveň grafomotorických dovedností 

a možnosti dítěte. Z metodických zásad a doporučení autorek vycházím v celé této 

kapitole.

6.11 Metodické pokyny pro kreslení a psaní levou riiknn

Také při práci s dětmi s DMO se setkáme s psaním levou rukou. V některých případech 

se jedná o lateralitu vrozenou, jindy (např. u dětí s hemiparézou) využíváme obratnější 

horní končetinu, přestože není dominantní (tzv. patologická lateralita).

Při grafomotorické činnosti dbáme na rovné posazení (váha těla nesmí spočívat jen na 

jedné straně). Držení tužky i polohu ruky při kreslení/psaní nastavujeme obdobně jako 

u praváků. Odlišné je  pouze naklonění listu, který leží směrem od středu těla vlevo, levý 

roh je mírně položen výše. Tento sklon umožní správné postavení ruky i lepší náhled 

leváka na prováděný úkon. (Bednářová, Šmardová, 2006)

Pohyb při psaní vychází zvnějšku ke středu těla. Ruka zůstává v přímé linii 

s předloktím, pokud možno pod úrovní písma. Pohyb tedy musí mnohem silněji 

vycházet z prstů. (Looseová a kol., 2001) „Nejčastější chybou u leváků bývá tendence 

ruku v zápěstí nadměrně ohýbat, vykrucovat. Důsledkem tohoto postavení ruky je 

zvýšená únava při psaní, bolestivost celé paže, často zpomalení psaní, nechuť psát.“ 

(Bednářová, Šmardová, 2006, s. 57) Tomuto chybnému návyku předcházíme správným 

sklonem papíru, při kterém může dítě stále sledovat napsaný text.

Nácvik psaní a dosažení plynulosti písma obvykle vyžaduje více času než u praváků. 

Pro leváka je obtížnější upevnit si směr psaní zleva doprava, neboť jeho přirozená 

tendence je psát opačně. Směru psaní se musí učit a postupně si tuto dovednost 

automatizovat (podporujeme ji při kreslení, prohlížení knížek, řazení předmětů).
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Opačná tendence se může promítnout do oblasti čtení, vnímání řady (určování první, 

poslední pozice apod.) Také návyk slonu písma si levák buduje obtížně, písmo bývá 

často „stojaté“.

Přestože existují speciální pera pro leváky (s kulatou špičkou), můžeme volit stejné 

psací náčiní jako u praváků. Vždy záleží na dobrém metodickém vedení a vytvoření 

správných pracovních návyků při psaní. Odlišný je výběr některých pracovních 

nástrojů. Především jsou to nůžky, ale také škrabky, otvíráky apod.

6.12 Nácvik psaní na počítači

V průběhu nácviku psaní rukou hodnotíme, jestli písemný projev dítě příliš nevysiluje 

a zda bude dostatečně rychlý a čitelný, tzn. prakticky využitelný v běžném životě. 

Dojdeme-li k závěru, že komunikace ručně psanou řečí bude pro dítě obtížná, 

kompenzujeme tuto dovednost alternativním způsobem, tj. psaním na počítači.

Někteří odborníci doporučují seznamovat dítě s DMO s počítačem od nejútlejšího věku.

V budoucnosti se pro něj totiž může stát významným komunikačním prostředkem nebo 

nástrojem obživy. Podle Svobodové (2001, s. 10) bychom přesto neměli zapomínat na 

kresbu či malbu (byť v přizpůsobené formě), které jsou dítěti zdrojem specifických 

poznatků a zkušeností. Ovšem také alternativní způsob psaní je jedním z prostředků 

rozvoje a poznávání, např. při nácviku vizuomotorické koordinace. (Šáchová in Kraus, 

2005, s. 254)

Při práci dítěte s počítačem dbáme na jeho tělesnou posturu, důležitá je kontrola hlavy, 

trupu a končetin. Dítě by mělo ovládat tlačítka, myš či klávesnici samo nebo s mírnou 

dopomoci dospělého. Není-li toho rukou schopno, přemýšlíme o zapojení dolních 

končetin, úst nebo o dalších individuálních možnostech (ukazovátko na čelo ovládané 

pohybem hlavy apod.). Vybavení počítače je možné přizpůsobit potřebám dítěte. Mezi 

alternativní příslušenství patří speciální velkoplošná klávesnice s odepínacím krytem 

(její tlačítka dobře reagují na stisk, speciální děrovaná deska usnadňuje zacílení, z toho 

důvodu je vhodná především pro osoby s dykinézou, další výhodou je přehlednost daná 

barevným rozlišením kláves), myš tvarově i velikostně uzpůsobená dlaňovému úchopu
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(trackball'*^). Pokud to možnosti dítěte dovolí, přecházíme postupem času na používání 

běžného příslušenství, se kterým se bude v životě setkávat častěji a tedy se i snáze 

přizpůsobí klasickým podmínkám. Co se týče vnitřního vybavení počítače, existuje 

množství programů, které lze ovládat různými způsoby a jejichž způsob ovládání 

můžeme měnit. Programy plní funkci terapeutickou a didaktickou, ale také motivační 

a diagnostickou'*'*.

Před samotným nácvikem psaní se dítě seznamuje s počítačem a jeho ovládáním 

(zapnutí, vypnutí, spuštění programu), učí se orientovat na klávesnici. V souvislosti 

s výukou čtení a psaní poznává klávesy s písmeny a číslicemi, interpunkční a diakritická 

znaménka, mezerník, učí se používat klávesu „Enter“ a „Backspace“. Obtíže 

s koordinací rukou může způsobovat psaní velkých písmen, ke kterému je potřebný 

dvojhmat (písmeno v kombinaci s klávesou „Shift“). Tento problém je možné vyřešit 

využitím klávesy „Caps Lock“, kterou je třeba stisknout vždy před a po napsání 

příslušného písmene. Mezi další praktické dovednosti patří uložení souboru nebo 

úpravy textu.

Ovládání klávesnice závisí na hybnosti rukou a prstů. Většina dětí zpočátku využívá 

k psaní ukazováku méně postižené horní končetiny a postupně zapojuje i ostatní prsty. 

„Pokud dítě zvládne psaní více prsty, je vhodné jej k tomu cíleně vést. Tato dovednost 

mu usnadní a urychlí psaní.“ (Lišková, 2004, s. 75) Zacházení s myší vyžaduje určitou 

míru motorické koordinace, plynulost pohybu, schopnost zacílení a stisku v přesně 

daném okamžiku. Tyto dovednosti je podle Liškové možné trénovat na didaktických 

počítačových hrách, které jsou k dispozici také ve formě výukových programů. Funkci 

myši do jisté míry nahrazují kurzorové šipky a klávesa „Enter“ .

Trackball je  vstupní zařízení podobné m yši. Je tvořeno kuličkou usazenou v podložce, se  kterou 

m anipulujem e pohybem  prstii a tak určujeme pozici kurzoru (nejedná se  tedy o pohyb po sto le). S tímto 

zařízením  lze dosahovat vyšší přesnosti než s klasickou m yší. Z vláště vhodné je  pro osoby s dysllinkcí 

jem n é motoriky.

Cham outová (2005 , s. 254) zm iňuje programy T ěším e se do šk oly  a D ětský koutek I -  IV, které se 

osvěd čily  u dětí s DM O  předškolního věku. Programy jsou  zam ěřeny na nácvik poznávání barev, 

geom etrických tvarů, písm en a číslic , ale rozvíjí také prostorovou orientaci, sluchovou a zrakovou  

diferenciaci, pam ěťové schopnosti, kognitivní dovednosti, slovní zásobu a kom unikaci, vše  hravou 

formou.
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Výuka psaní na počítači probíhá obdobně jako běžná výuka čtení a psaní. Postupujeme 

od jednotlivých písmen a slabik ke skládání slov a vět. Součástí nácviku je  psaní 

velkých písmen, diakritických znamének a správné rozdělování slov mezerami. Text je 

možné psát podle diktátu nebo jej opisovat přímo z obrazovky. Přepis textu je  poměrně 

obtížný z důvodu náročnosti na paměť a potřebné schopnosti rychle se zorientovat na 

listu i klávesnici. Postupně vedeme dítě k tomu, aby zkoušelo psát vlastní texty.

Ve vyšších ročnících mohou žáci prostřednictvím počítače provádět zápisy v naukových 

předmětech, psát domácí úkoly, slohové práce ad. Výhodou je možnost tisku, uložení

i elektronického odeslání.

6.13 Pracovní a výtvarná výchova jako prostředek grafomotorického 

rozvoje

Na rozvoji grafomotoriky se významnou měrou podílí také činnosti výtvarné a pracovní 

výchovy. Kresba Gedna z nejužívanějších technik v mateřské i základní škole) je 

podpůrným prostředkem k rozvoji psaní i komunikačních kompetencí. „Na záměrné 

rozvíjení kresby, na zlepšování kresby z „řemeslného“ hlediska, se můžeme dívat jako 

na nedílnou součást všeobecné podpory harmonického rozvoje.“ (Bednářová, 

Šmardová, 2006, s. 9) Pro podporu správného úchopu kreslícího náčiní i uvolnění ruky 

často zařazujeme grafomotorická cvičení. Metodický postup se řídí úrovní jemné 

motoriky dítěte, „postupujeme od velkých, jednoduchých linií k menším a složitějším.“ 

(Vítková, 2006, s. 151) Kresba se dětem obvykle lépe daří ve stoje (pokud je to možné). 

Motorickou zkušenost obohacujeme střídáním kreslících materiálů. Při malbě děti 

podle Vítkové (2006) obvykle dosahují lepších výsledků. Důvodem je například to, že 

široká stopa štětce neumožňuje detailní vyjádření. Je dobré začínat malbou plochým 

štětcem a rozmíchanými temperovými barvami, práci s vlasovým štětcem zařazujeme 

později. Při první výtvarné zkušenosti je  vhodné použít prstové barvy.

Svobodová (1997, s. 60) zmiňuje rozdílný přístup ke grafomotorické činnosti při psaní 

a výtvarné výchově: „Při psaní se zaměřujeme na nácvik přesného tahu, vystihujícího 

normalizovaný žádoucí tvar a směřujeme k automatizaci takových přesných pohybů. 

Výtvarná výchova počítá s fantazií dítěte, směřuje naopak k rozdílnosti projevů, jako 

výrazu temperamentu a jedinečnosti psychiky dítěte. Rozdíly nejen respektuje, toleruje.
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ale i oceňuje. Psaní takto tolerantní není. Přes tyto rozdíly se obě formy rozvoje 

grafomotoriky doplňují, vzájemně ovliviíují, pomáhají si.“

Pro inspiraci při plánování pracovních aktivit s dětmi s DMO uvádíme metodiku práce 

s papírem. Metodika vychází z programu činnostní terapie, kterým se zabývá Řepková 

(2001 ).

6.13.1 Metodika práce s papírem podle programu činnostní terapie

Papír je podle Řepkové nejvhodnějším a nejlépe dostupným materiálem pro rozvíjení 

manuální zručnosti u dětí zejména předškolního věku. Uvedené pracovní činnosti jsou 

uspořádány vzestupně podle náročnosti provedení.

A, Primární úroveň práce s papírem. Činnosti jsou zaměřené na upevnění postavení 

prstů a palce při úchopu předmětů (kterého využíváme při sebeobsluze i práci 

s předměty denní potřeby).

Pracovní činnosti:

• Krčení bývá jednou z prvních aktivit dítěte. Při pracovní činnosti krčíme papír 

nejdřív v dlani, potom s pomocí špiček obou rukou a následně jednou rukou nebo 

paralelně oběma rukama. Využíváme k tom u papír rozličné kvality, od nejtenšího 

pro nejtvrdší.

• Trhání, vytrhávání papíru je dobré pro cvičení hmatu a posilování drobných 

prstových svalů. Při pracovní činnosti volně trháme proužky papíru, nepravidelné 

tvary, později vytrháváme podle předkreslené předlohy.

• Válení papíru předpokládá zvládnutí předchozích dovedností. Při pracovní činnosti 

zapojujeme svaly jednotlivých prstů (ne dlaní), vedeme dítě k tomu, aby pracovalo 

pouze palcem a ukazovákem. (Nejlépe se osvědčily nastříhané kousky krepového 

papíru, který je poddajný a je dostupný v široké škále barev.)

• Lepení se pojí s rozvíjením smyslu pro estetické rozvržení plochy a orientaci na 

ploše papíru. Při pracovní činnosti lepíme elementy vzniklé při krčení, trhání, 

válení, a to rovnoměrně po celé ploše papíru, nebo na předkreslený obrazec.

Pracovní úlohy:

• vytváření prvků o rozličné velikosti (stejný, odlišný)
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• vytváření tvaru z ploch o rozličné velikosti, s ohraničením a bez ohraničení

• seskupování prvků (sám -  skupina -  celek)

• umístění prvků na plochu (zkusmo, podle instrukce)

• přenášení předmětů pomocí palce a ukazováku

• udržení předmětů na určitou vzdálenost

• stlačení předmětu dostatečnou silou

• rozvržení plochy (rovnoměrně, chaoticky, pás, obvod tvaru)

• zobrazování jednoduchých nečleněných předmětů v celku

Pracovní techniky:

• mozaiková montáž

• koláž

• asambláž^^^a další

B. sekundární úroveň práce s papírem. Pracovní činnosti v této úrovni jsou zaměřené

na rovnováhu, stabilitu ramen, loktů a zápěstí, izolovaný pohyb jednotlivých prstů,

koordinaci rukou. Aktivity se vyznačují větší manuální náročností.

Pracovní činnosti:

• Stříhání daného tvaru tzv. odtrháváním plochy pomocí nůžek tak, aby se dala 

charakterizovat počáteční technika stříhání. Pro stříhání je  důležité, aby dítě umělo 

zavřít ruku. Jedna ruka přidržuje papír, přičemž používá radiální stranu ruky, druhá 

ruka musí být schopná použít palec, ukazovák a prostředník k ovládání nůžek, 

zatímco druhá strana ruky zůstává stabilizovaná.

• Překládání a skládání papíru se zpočátku děje nápodobou činnosti dospělého. 

Papír ohýbáme vždy směrem od sebe, přičemž dáváme pozor na překládání krajů 

a rohů. Skládání jednotlivých tvarů začíná od obdélníkového a čtvercového tvaru 

papíru.

Pracovní úlohy:

• stříhání jednoduchých tvarů po linii (bodové osnově)

A sam bláž je  výtvarné d ílo  vytvořené spojením  různých předmětů a materiálů, trojrozměrná obdoba 

koláže.
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• osvojování manipulace (s předlohou -  bez předlohy) při stříhání

• osvojení záhybu směrem vzhůru a dolů, otevření, přetočení, vícenásobné ohýbání, 

vyhlazení, roztažení, přeložení, převrácení papíru

• vytváření jednotlivých geometrických tvarů -  příprava čtverce, obdélníku, 

trojúhelníku

• skládání jednoduchých tvarů (např. dům, zvířata...)

• seskupení vzniklých tvarů do smysluplného celku (tzv. scenérie)

Pracovní techniky:

• papírové aplikace

• origami

• kirigami (obdoba origami, umožňuje provádět v papíru výřezy, výstřižky)

• koláž ad.
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7 PŘÍPADOVÉ STUDIE DĚTÍ S D M O  INDIVIDUÁLNĚ  

INTEGROVANÝCH V BĚŽNÉ ŠKOLE

7.1 Tomáš

Narozen: duben 1998

7.1.1 Aktuální diagnóza

DMO, centrální pravostranná hemiparéza 

Konvergentní strabismus, nepravidelný astigmatismus“*'’

7.1.2 Rodinná anamnéza

Tomáš pochází z úplné rodiny. Oba rodiče jsou vysokoškolsky vzdělaní a pracují. Dále 

má dvě starší sestry (nar. 1982 a 1988). V rodině se vyskytuje dědičná oční vada 

z otcovy strany (astigmatismus), jinak rodiče nezmiňují žádné další zdravotní obtíže. 

Rodina vytváří velmi pevné a stabilní zázemí, které umožňuje chlapcův všestranný 

rozvoj.

7.1.3 Osobní anamnéza

7.1.3.1 Průběh těhotenství a porodu

Tomáš se narodil ve 26. týdnu těhotenství, jeho porodní míry byly 1100 g a 39 cm. 

Porod nastal spontánně po předčasném odtoku plodové vody, byl obtížný a traumatický 

(deflekční poloha hlavičky, pupečník omotán kolem krku, prolaps pupečníku). Chlape 

byl při narození hypotonický, se značnými hematomy v obličeji, nedýchal. Do konce 

pátého týdne setrvával na ventilační podpoře. Po porodu byl umístěn do inkubátoru. 

Třetí den po narození došlo ke krvácení do mozku. Tomáš v nemocnici strávil celkem 

11 týdnů. Zpočátku byl posilován infusemi, postupně se zaváděla výživa mateřským 

mlékem (kojen cca jeden a půl roku).

;c

A stigm atism us je  refrai<ční vada oka způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici. Příčinou je  

nepravidelné zakřivení rohovky v různých rovinách (koriguje se cylindrickým i čočkam i).
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7.1.3.2 Zdravotní anamnéza

Náhlý vznik strabismu vedl ii Tomáše k opakované operaci očí ve třech a čtyřech letech. 

Z důvodu vysoké spasticity svalů pravé dolní končetiny byla vletech 2001 - 2003 

čtyřikrát aplikována léčba Botulotoxinem“*̂  do lýtkového svalu. Svalové uvolnění 

podpořilo chůzi i rovnoměrný vývoj končetin. Strayerova operace (2003) pozitivně 

ovlivnila postavení nohy i kolena. Rok nato byla chlapci doporučena antirekurvační 

ortéza na pravý kolenní kloub (po čase odložena). Tomáš nosí ortopedickou obuv, která 

vyrovnává zkrat dolní končetiny a upevňuje postavení chodidla při chůzi. Poslední 

chirurgický zákrok, retence pravého varlete, proběhl v říjnu 2006.

Od 2. pololetí 1. třídy Tomáš používá brýle ke čtení. Snahou je povzbudit činnost 

potlačovaného levého oka a podpořit lepší vidění oka pravého. V současné době se stále 

hledá a zkouší optimální korekce.

7.1.3.3 Terapeutická péče

Tomáš je v péči odborného týmu, který tvoří pediatr, neurolog, fyzioterapeut, ortoped 

aoftalmolog. Od jednoho roku zhruba do chlapcových sedmi let rodiče s Tomášem 

intenzivně cvičili Vojtovu metodu (l-2x denně). Dnes tato rehabilitace probíhá hlavně 

v rámci lázeňských pobytů, které společně absolvují od roku 2002. V lázních se Tomáš 

účastní následujících procedur: chůze na elektrickém chodníku, plavání v termálním 

bazénu, klimatoterapie, vířivá koupel, individuální tělocvik, léčebná TV, balanční 

cvičení na míči (stabilizace trupu v sedu, kleku, stoji, nákroky do stoje), klasická masáž, 

bioptronová lampa, arteterapie a skupinová ergoterapie. Rodiče zmiňují jednoznačně 

pozitivní účinek lázní, který se projevuje ve zlepšení chlapcovy stability (fyzické i 

psychické), chůze je jistější a vytrvalejší.

Koordinace a jemná motorika rukou byla podporována při ergoterapii (2006/07) 

rozvíjením hmatové citlivosti (hravou formou) a později i nácvikem sebeobslužných 

dovedností.

Veliký význam v chlapcově rehabilitaci měla hipoterapie (2004/05), díky které mohl 

přirozeně rozvíjet svoji stabilitu i schopnost celkového uvolnění. Rodiče zmiňují také

A plikací Botulotoxinu se dosahuje uvolnění spastického svalu, což um ožňuje normální růst svalu a tedy 

i urychlení posturální ontogeneze dítěte. Léčba se obvykle provádí opakovaně, protože efekt látky trvá jen  

několik m ěsíců.
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obrovský pozitivní efekt na chlapcovu psychiku. V současné době Tomáš třetím rokem 

dochází na rehabilitační plavání (2x týdně po 30 min). Výcvik probíhá pod odborným 

vedením fyzioterapeuta a je h o  hlavní efekt spočívá v navození uvolnění. Při samotném 

plavání je  kladen důraz na zapojení rukou a podporu správného dýchání. Cvičení 

Vojtovou metodou, plavání i hipoterapie zásadně ovlivnily chlapcův motorický vývoj.

7.1.4 Vývoj hybnosti po narození

7.1.4.1 Hrubá motorika

Tomáš se přetočil ze zad na bříško asi v půl roce korigovaného věku. Přibližně v 1,5 

roce nastoupilo spojité hopkání, při němž se chlapec pohyboval hlavně pomocí rukou 

s přitáhnutím obou nožek. Postupně se do pohybu aktivně zapojily i dolní končetiny, 

nejdříve pravá, kterou se Tom začal odrážet. Střídavé lezení (podpořené Vojtovou 

terapiO započalo kolem druhého roku. Sezení je dodnes problematické, chlapec 

nejčastěji zaujímá polohu sedu na patách.

Při nástupu do MŠ se Tomáš přesunoval hlavně lezením. Postavil se u nábytku. Dokázal 

ujít krátkou vzdálenost veden za ruku, zastrčit nebo posunovat židli. Byl vožen 

v kočárku. Velikým stimulem v chlapcově motorickém vývoji se stala chůze 

schodítkem . které tlačil před sebou. Následovaly první samostatné krůčky napříč 

místností. Chodit začal krátce před čtvrtým rokem. V průběhu docházky do MŠ se stále 

pracovalo (rehabilitacemi, lázeňskými pobyty) na upevnění držení těla, získání stability 

a jistoty při pohybu, zlepšení fyzické kondice. Vývoj motoriky postupoval zdárně 

kupředu. Tomáš se naučil jezdit na tříkolce, pomocí které dokáže celkem rychle a bez 

výrazné námahy zdolávat dlouhé trasy na rovném i náročnějším terénu. V rámci 

rehabilitačního plavání se Tomáš účastní také plaveckých závodů.

Příchodem na ZŠ byl chlapec postaven před nový úkol - naučit se zvládat nejednoduchý 

školní terén. Zpočátku měl velký strach při chůzi po schodech. Během prvního roku 

školní docházky udělal veliké pokroky. Po škole se pohybuje už velmi dobře, schody 

zvládá s pomocí asistenta nebo spolužáků, ale odváží s e je  sejít i sám. Doprovod je  stále 

třeba při některých úkonech sebeobsluhy, při pohybu v méně známém prostředí 

a zdolávání prostorových překážek (nástup do dopravních prostředků, schodiště, 

nerovný terén). Tomáš se při chůzi rychle unaví, proto je  důležité dobře volit trasu
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a stanovit cíle spíše o kratší vzdálenosti, s přestávkami. Současnou Tomášovou metou je 

jízda na kole.

7 .1.4.2 Jemná motorika

V nejranějším věku Tomáš používal k úchopu spontánně obě ruce. O něco později 

aktivita pravé ruky ustoupila do pozadí. Rodiče i odborníci se domnívají, že pravá ruka 

je  v chlapcově případě dominantní. Při manipulaci však (vzhledem k postižení pravé 

poloviny těla) využívá výhradně ruku levou. Nácvik je  obtížnější, protože ruka není 

přirozeně obratná. PHK zůstává většinou pasivní, Tomáš ji používá k přidržení. Od 

raného dětství se rodiče i učitelé v MŠ snaží nabídkou různých činností pravou ruku 

více zapojovat. Velice pomáhá plavání. Významnou motivací je  pro Tomáše hudba, 

kterou dokáže procítit opravdu celým tělem. Učí se hrát na harmoniku a flétnu (při hře 

se daří zapojovat i pravou ruku), jeho dalším oblíbeným nástrojem jsou bicí.

Mateřská škola, kam chlapec docházel, má k dispozici spoustu didaktických pomůcek 

a her k rozvoji jem né motoriky. Tomáš nejvíc využíval různé typy skládaček 

a stavebnic, ze kterých stavěl podle vlastní fantazie nebo na základě předlohy. Pod 

vedením učitele pracoval např. s pískovnou a dětskými dílenskými nástroji (vrtačka, 

páka). K rozvoji motoriky, zvláště hmatové citlivosti, přispěla také ergoterapie.

7.1.4.3 Grafomotorika

Vývoj grafomotorických dovedností byl u chlapce od počátku částečně opožděný. 

Tomáš dlouho nemaloval, svoji roli zde pravděpodobně sehrálo srovnávání s výkony 

ostatních dětí a uvědomění si odlišnosti vlastní kresby.

Vývoj kresby na základě pozorování a odborných vyšetření:

Ve dvou letech měla kresba Tomáše charakter kruhových čáranic, tužku uchopoval 

velmi obtížně. Při nástupu do MŠ chlapec nemaloval, neměl veliké zkušenosti 

s kreslícím materiálem. V pěti letech drží tužku levou rukou, neobratně, sám od sebe 

nekreslí. V kresbě je  patrný pokus o kruh a svislou čáru, linie dosud nemění ani nekříží. 

Kresba lidské postavy je  v ran ém  stádiu hlavonožce. Projevují se obtíže v prostorové 

orientaci, zrakové analýze a syntéze. Zájem o kreslení u chlapce nastoupil až 

v posledním roce docházky do MŠ. Dnes, podle vnímání rodičů, Tomáš není v kresbě 

tak důsledný jako dřív (např. v kresbě postavy už nepoužívá tolik detailů). V rámci IVP
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v MŠ byly od počátku do programu zařazovány činnosti rozvíjející jem nou motoriku 

a následně grafomotorické dovednosti (práce s nůžkami, mačkání papíru, dotekové 

činnosti). Základem byla intenzivní, individuální práce chlapce s učitelem, která 

probíhala podle cílené metodické řady. Křečovité držení tužky se odstraňovalo 

souborem uvolňovacích cvičení HK.

7.1.4.4 Sebeobslužné dovednosti

V současné době Tomáš spoustu věcí provede sám. Při oblékání je  třeba pomoci se 

zapínáním knoflíků (patent na kalhotách je  řešen suchým zipem) a přidržením bundy při 

vkládání pravé ruky do rukávu. Zavazovat tkaničky se Tomáš naučil v létě před 

nástupem do 2. třídy. Drobnou dopomoc dospělého nebo spolužáků potřebuje při 

nasazení batohu na záda. S příborem Tomáš zachází velmi dobře, hůře se mu krájí tužší 

potraviny. Při obědě ve škole si už většinou sám přináší a pravidelně odnáší tác s jídlem 

a pití. N a toaletu chodí sám, při stolici j e  třeba zkontrolovat čistotu. Samostatně zvládá 

čištění zubů, sprchuje se za přítomnosti dospělého, s částečnou dopomocí (mytí vlasů).

7.1.5 Psychomotorická oblast, sebepojetí, poznávání, myšlení

Tomáš je  chlapec křehký, citově zranitelný, s hlubokým vnitřním světem. V přístupu 

k ostatním lidem i v plnění úkolů je  pečlivý a zodpovědný. Patří k dětem s vyšší mírou 

úzkostnosti. Ta byla od počátku podporována jednak nejistotou v pohybu, tak 

i množstvím lékařských vyšetření a procedur, které v raném dětství absolvoval. Při 

změně prostředí se u chlapce projevovaly nápadné adaptační obtíže, jeho  chování se 

vyznačovalo zvýšenou afektivní dráždivostí a sklony k automutilaci. Kromě rozvoje 

motorických dovedností byl od počátku předškolní docházky kladen veliký důraz na 

ovlivnění psychické stránky dítěte -  překonávat strach, posílit sebevědomí a sebepojetí.

Vzhledem k motorickému postižení byly hlavními zprostředkovateli podnětů chlapcovi 

rodiče, později učitelé v MŠ. Ve školce si Tomáš hrál zpočátku sám, vybíral si omezený 

počet hraček (auto, kostky, stavebnice). Hra byla stereotypní, konstrukčně zaměřená. 

Jedním z cílů chlapcova IVP bylo rozšířit úzký repertoár her, naučit se být 

rovnocenným partnerem při hře, dokázat se prosadit v kolektivu dětí.

Pozdější nástup vertikalizace ovlivnil také chlapcovu prostorovou představivost 

a vnímání perspektivy.
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Poznávání a myšlení se u Tomáše rozvíjelo skrze vyprávění pohádek, hledání 

souvislostí, řešení úkolů. Počátky jsou dodnes ovlivňovány jeho nejistotou, avšak 

jakmile daný problém pochopí, rychle se posouvá dál. Tomáš objevuje a učí se „po 

skocích“.

7.1.6 Smyslové vnímání, senzomotorika

V období předškolní docházky byla u Tomáše cíleně rozvíjena schopnost 

vizuomotorické koordinace a prostorové orientace (oko -  obrázek v prostoru, 

obrázkové kartičky ve vztahu), kterou dnes chlapec dobře využívá při nácviku psaní. 

Zraková vada je  od roku 2007 korigována brýlemi, které používá doma při psaní úkolů 

a ve škole na čtení. V posledních dvou letech nastal patrný pozitivní vývoj také v oblasti 

zrakové analýzy, syntézy a diferenciace.

7.1.7 Rozvoj řeči a komunikačních dovedností

Řeč si Tomáš osvojoval přiměřeně věku. V době nástupu do MŠ sloužila výhradně jako 

nástroj přivolání pomoci. Síla hlasu byla slabá s kolísavou intonací a občasným 

zadrháváním. Tomáš sám od sebe nezačínal hovor, neoslovoval ostatní děti, pouze 

odpovídal. Komunikoval převážně s dospělými a skrze ně. Během prvního roku 

docházky, s nástupem chůze, získal více na jistotě, osmělil se a postupně začal 

komunikovat s celou třídou, rozvinulo se vyprávění.

Dnes je  Tomáš hovorný, společenský, kontakt s druhým člověkem je  pro něj velmi

důležitý. V komunikaci aktivně oslovuje vrstevníky i dospělé. Uvědomuje si, že obsah

sdělení potřebuje v klidu promyslet, aby získal pozornost naslouchajícího, často hovor 

začíná větou „něco ti řeknu .. .“.

7.1.8 Speciálně pedagogická a psychologická podpora

Rodiče s Tomášem dochází na pravidelná vyšetření do PPP (diagnostika, poradenství), 

první proběhlo v chlapcových 2 , 5 letech. Tomášův intelekt se na základě výsledků testů 

nachází v pásmu průměru s převahou lepších výkonů verbálních. Z důvodu celkového 

opožděného vývoje, fyzické slabosti i výrazných socio-emočních obtíží (silná fixace na 

rodiče, úzkostné reakce při změnách prostředí a zvládání terénních nerovnosti") byl 

chlapci udělen odklad školní docházky.
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Pracovníky SPC rodiče kontaktovali v listopadu 2004 s žádostí o pomoc při hledání 

vhodné školy pro Tomáše. Od prvního setkání se uvažovalo o jeho zařazení do běžné 

ZŠ. Byl proveden test školní zralosti, který u chlapce prokázal nevyzrálou kresbu, 

nedostatečnou schopnost imitace tvarů, deficity v oblasti zrakové a sluchové analýzy 

a syntézy, problémy s jemnou motorikou a dosud nedostačující sebeobslužné 

dovednosti. Na základě těchto závěrů spolu s uvážením chlapcovy sociální a em oční 

nevyzrálosti byl rodině doporučen druhý odklad školní docházky.

Od září 2005 do června 2006 navštěvoval Tomáš v SPC tzv. „školičku“ ( Ix  týdně po 90 

minutových blocích). Program setkávání byl zaměřen na rozvoj grafomotoriky 

(uvolňovací cvičení), předčtenářských dovedností, sluchovou a zrakovou analýzu, 

utváření matematických představ, paměť (písničky, básničky). Jemná motorika byla 

rozvíjena v rámci pracovních a výtvarných činností. Součástí byla také práce 

s výukovými programy. Po absolvování této všeobecné předškolní přípravy se podle 

pracovníků centra Tomáš dokázal na úkoly lépe soustředit, zlepšil se v určování počtu, 

patrný pokrok nastal také v oblasti grafomotoriky.

Pracovník SPC je  v úzkém kontaktu se školou i rodiči. Několikrát v roce se účastní 

výuky, poskytuje metodické konzultace třídnímu učiteli i asistentovi.

7.1.9 Předškolní zařízení a povinná školní docházka

MŠ 2001 -  2006, integrován do běžné třídy, uděleny dva odklady školní docházky

V roce 2006 integrován do běžné ZŠ v místě bydliště.

7.1.10 Rozvoj grafomotoriky v rámci integrace na ZŠ

7.1.10.1 Adaptace na školní prostředí, spolupráce rodina - škola 

Tomáš si na novou roli školáka i školní prostředí zvykl velmi rychle, brzy si mezi 

dětmi našel kamarády. Svojí pozitivní rolí citlivého a empatického spolužáka si vytvořil 

pevné místo v třídním kolektivu (který čítá celkem 19 dětO. V průběhu první třídy se 

vyskytlo několik konfliktů v podobě necitlivých poznámek ze strany některých 

vrstevníků. Pozitivní je, že chlapec měl potřebu o nich mluvit a řešit je.
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Spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodinou a školou je  velmi dobrá. Setkání 

rodičů, učitele a asistenta s pracovníkem SPC probíhají jednou za čtvrt roku, podle 

potřeby častěji.

7.1.10.2 Náplň práce asistenta pedagoga

Chlapec byl zvyklý na podporu asistenta z období docházky do mateřské školy. Na 

základní škole Je asistent přítomen od první třídy v rozsahu cca 2 h denně. V případě 

potřeby s chlapcem opakuje učivo nebo napomáhá k porozumění zadanému úkolu. 

Hlavní část podpory Je poskytována v oblasti Jemné motoriky (při pracovní výchově - 

stříhání, lepení, koordinace rukou), hrubé motoriky (přesuny v obtížném terénu) 

a sebeobsluhy (oblékání při odchodu ze školy, dopomoc v čase oběda). Míra podpory se 

v průběhu docházky stále snižuje ve všech zmíněných motorických oblastech.

7.1.10.3 Soustředění, pozornost při vvuce

Tomáš absolvuje veškerou výuku společně se třídou. Případné deficity v oblasti učení 

vyrovnává svojí obrovskou snahou a pílí. Při plnění ú k o lu je  velmi pečlivý a poctivý.

V hodinách dokáže udržet pozornost a být soustředěný na zadaný úkol. Vynaložené 

úsilí se přirozeně projevuje v únavě, která se dostaví většinou na konci vyučování.

7.1.10.4 Grafomotorika

Sezení, pomůcky, úchop psacího náčiní

Při psaní Tomáš nevyužívá žádné speciální pomůcky. Vzhledem k výšce postavy má 

k dispozici vyšší lavici i židličku. Při psaní zaujímá pozici přizpůsobenou optimálnímu 

vidění -  páteř je nakloněna na stranu, hlava více přiblížena k pracovní desce, text je 

fixován zprava.

Z psacího náčiní Tomáš využívá trojhranný program, kterému odpovídá i pero značky 

Tornádo. Píše levou (nepostiženou) rukou, pero drží špetkovým úchopem. Ruka je  při 

psaní uvolněná, má správný sklon, psací náčiní používá bez nadměrného přítlaku.

Uvolňovací cvičení UK, grafomotorické cviky

Každý den, vždy před nácvikem psaní, jsou do výuky zařazována cvičení na jem nou 

pohyblivost prstů a motorickou koordinaci (hra na klavír, opozice palce proti ostatním 

prstům, střídání pohybů dlaň -  pěst ad.). Cvičení jsou doprovázena říkankou nebo písní. 

Paní učitelka s dětmi často provádí (v rámci uvolnění i relaxace) cvičení na protažení a
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koordinaci celého těla, využívá k tomu námětů z dramatiky. Hravou formou probíhá 

také rozvoj vizuomotorické koordinace (pohybově - akusticko - zraková cvičenO. 

Uvolňovací grafomotorická cvičení děti prováděly v prvním ročníku na balící papír, 

který svým formátem umožňuje pohyb celým ramenem a paží. N a papír kreslily 

voskovkami, ílxem nebo prstovými barvami. Před nácvikem psaní písmen děti prošly 

řadou grafomotorických cviků, které jsou obsaženy v pracovním sešitu „Moje první 

psaní“ .

Metodika psaní

Výuka čtení a psaní probíhá analyticko-syntetickou metodou'*^ Osvojení tvarů písmen 

bylo podpořeno sluchovým (příběh spojený s písmenem), zrakovým i hmatovým 

vnímáním (písmena vyšitá do kartonu, modelování ad.). S tvary písmen se děti 

setkávaly také při pracovní nebo výtvarné výchově. Při nácviku se využívalo psaní 

prstem do písku nebo krupičky. První tvar písmene děti psaly spolu s vyučujícím prstem 

ve vzduchu.

Před nástupem do školy Tomáš uměl napsat několik tiskacích písmen a některá krátká 

slova přečíst po hláskách. Na začátku první třídy paní učitelka s dětmi provedla 

prognostický tesť*^ který pomáhá odhalit případné nedostatky v grafomotorické oblasti. 

Z Tomášova prognostického testu^” je  patrná nevyzrálá motorika i vizuomotorická 

koordinace. Výkon je  charakteristický slabým přítlakem, objevují se dvojité linie, 

neschopnost křížení šikmých čar, obtíže v udržení směru i vzdálenosti mezi čarami. Při 

porovnání výsledků testu s dnešním výkonem je  zřejmé, že chlapec dosáhl 

v grafomotorické oblasti výrazného pokroku. Přitom je  třeba zdůraznit, že píše levou 

(nedominantnO rukou. Při nácviku psaní Tom áš používá stejnou písanku i pracovní 

listy, jako  jeho spolužáci. Chybějící přirozená obratnost ruky ovlivnila rychlost nácviku 

i tempo psaní. Písemný projev Tomáše stojí veliké fyzické i psychické úsilí. Svojí 

snahou a pečlivostí dosahuje opravdu úhledného písma, které má správný tvar, sklon

Analyticko-syntetická m etoda výuky počátečního čtení a psaní vychází z m luvené řeči, kterou se děti 

učí analyzovat (členit) na věty, slova, slabiky a hlásky. Zároveň provádějí syntézu slyšených hlásek ve  

slabiky a slova. M etoda zahrnuje jazykovou přípravu na čtení a dále směřuje přes slabičné analytický  

způsob čten í k etapě plynulého čtení slov.

Test napodobovací schopnosti P. a U. Lausterových (v iz  str. 73)

Test je  uveden v Příloze 3.1.
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¡velikost (k upevnění správné velikosti písma Tomáš občas využívá pomocnou 

liniaturu). Nevýhodou je rychlá unavitelnost ruky a pomalé tempo psaní, z důvodu 

kterého je  od počátku nácviku redukováno množství napsaného textu. Pro Tomáše je  

důležité vědomí, že nemusí zvládnout všechno a že si ve chvílích únavy může 

odpočinout (k uvolnění ruky využívá např. relaxační míček). Komplikací v počátečním 

psaní byly také potíže s vybavením si tvaru písmene (zvi. při přepisu nebo diktátu), 

které s přibývajícími písmeny narůstaly. Tomáš mohl při psaní (stejně jako ostatní děti) 

používat tabulku psacích písmen, díky které si tvar znovu oživil v paměti. Při psaní vět 

se musí velmi soustředit na pořadí hlásek ve slově, někdy opomene doplnit interpunkční 

znaménka, vynechá hlásku nebo zamění jednotlivá písmena (b-d, d-t). Při psaní je  

zdůrazňována následná sebekontrola s opravou chyb.

7.1.10.5 Pracovní a výtvarná výchova

V hodinách pracovní i výtvarné výchovy se Tomáš aktivně zapojuje do všech činností. 

Je schopen pracovat individuálně i ve skupině. Většinu technik provádí samostatně. 

Obtíže se projevují v činnostech náročných na koordinaci rukou a pohyblivost prstů, 

např. při manipulaci s drobnými předměty, lepení nebo stříhání. Ke stříhání Tomáš 

používá speciální nůžky pro leváky. Daří se mu stříhat rovné linie, kdy je  schopen list 

přidržet pravou rukou. Při stříhání zahnutých tvarů využívá dopomoc asistenta. Pro 

snazší skloubení představy s motorikou je dobré stříhaný tvar předkreslit tužkou. Tomáš 

má v oblibě modelování, ke kterému kromě plastelíny využívá i terapeutické 

modelovací hmoty s rozdílnou tuhostí.

Kresba

Tom ova kresba je  pozitivní a nápaditá. Velmi dobře dokáže zobrazit skutečnost nebo 

svoji představu. Nejčastější náměty zachycují postavy (rodinné příslušníky) při různých 

činnostech. Tomáš rád kreslí pastelkami, při vyučování se setkává také s dalším 

kreslícím materiálem (uhel, mastné pastely, progressa, fixy, vodové a temperové barvy, 

prstové barvy, tuš ad.). Přestože je malba náročnější na dodržení hranic a obrysů, 

manipulaci se štětcem dobře ovládá.

Podle výpovědi rodičů si Tomáš uvědomuje nedokonalost své kresby a je jí  odlišnost při 

porovnání s výkony spolužáků. Svoje emoce někdy dom a ventiluje návaly hněvu.

V hodinách výtvarné výchovy se nejvíc odráží Tomova nerozhodnost, dlouho hledá
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inspiraci pro použití námětu nebo barev. Ve své nejistotě se občas nechává ovlivnit 

prací spolužáků. Výsledek je  však vždycky originální, s charakteristickým chlapcovým 

rukopisem. Ke spontánnímu projevu Tomovi pomáhá bezpečné zázemí, podpora 

a ujištění, že se mu dílo daří.

7.1.10.6 IVP -  na co ie kladen důraz?

Do individuálního vzdělávacího plánu se promítají chlapcovy obtíže v motorické 

oblasti, které se projevují zejména v hodinách českého jazyka (psaní) a tělesné výchovy.

V p lán u je  zasazena potřeba asistenta a je h o  dopomoci při přesunech v náročném terénu 

a při úkonech sebeobsluhy. Ve druhé třídě jsou  v IVP zohledněny také specifické obtíže 

v matematice.

V českém jazyce -  psaní ] q zdůrazněna potřeba provádění uvolňovacích a průpravných 

grafomotorických cviků, podpora hmatového vnímání, jem né motoriky 

a vizuomotorické koordinace. Ve druhém ročníku se Tomáš začíná seznamovat s prací 

na počítači (orientace na klávesnici, práce v textovém editoru, vkládání obrázků, 

uložení souboru, manipulace s myší). V případě potřeby chlapec pracuje vlastním 

tempem. Speciální pracovní listy budou využívány pro získávání jistoty při psaní 

náročnějších tvarů a ke zvyšování tempa psaní. Snahou je předcházet pocitům 

neúspěchu a zklamání z „nedokonalostí“ vlastního písemného projevu i kresby.

Speciální opatření: redukce množství psaného textu, větší časová dotace pro psaní, 

v případě potřeby využití pomocných linek.

Tělesná výchova je  zaměřena na rozvoj chlapcových pohybových dovedností 

(rovnováhíi, překonávání překážek, koordinace a celková obratnost) se zvláštním 

zřetelem na rozvoj tělesného schématu. Současnou snahou je pracovat na jistotě 

a odvaze zapojit se do cvičení, kterých se Tomáš obává, umožnit mu prožitek radosti 

z pohybu a vítězství.

V matematice je  třeba neustále upevňovat představu čísla pomocí manipulačních 

předmětů a číselné osy. V dalším učivu je  možné pokračovat teprve po zvládnutí 

předchozího.
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Způsob hodnocení

V TV je  Tomáš hodnocen slovně. V ostatních předmětech je  přihlíženo k úrovni 

grafomotorických dovedností, ztížené koordinaci i pomalejšímu pracovnímu tempu. 

Z tohoto důvodu je redukována délka diktátů a poskytována vyšší časová dotace pro 

napsání textu. Znalosti z gramatiky i naukových předmětů mohou být ověřovány ústně, 

příp. pomocí speciálně připravených pracovních listů, formou doplňování apod. 

Pedagog si je  vědom důležitosti ocenění úsilí, je  preferována kladná zpětná vazba. 

Hodnocení ze strany učitele i žákovo sebehodnocení je  součástí týdenních plánů.

Učební pomůcky podporující nácvik čtení a psaní: trojhranný program, tác s pískem, 

krupicí, počítač ve třídě, počítačové programy zaměřené na rozvoj čtení a psaní 

(Dyscom, ABC do školy)

Matematické pomůcky: manipulační materiál, číselná osa, tabulka násobení, hrací 

kostky

Další pomůcky: Orffovy nástroje (podpora rytmizace), masážní míček, didaktické 

pomůcky pro taktilní vnímání, modelovací hmota, hudební nahrávky (relaxační 

a pohybové), obrazový materiál

7.1.11 Zhodnocení současného stavu, výhled do budoucna

V průběhu školní docházky je  patrný rozvoj Tomášovy samostatnosti doprovázený 

postupným odpoutáváním se od asistentovi podpory. Pro úplnost informací je  třeba 

uvést, že třída pracuje v projektu Začít spolu, jehož filosofie staví na vzájemném 

respektu a důvěře, věří ve schopnosti dítěte i možnost jeho sebezdokonalování. Tento 

způsob výuky přirozeným a citlivým způsobem pomáhá Tomovi získávat zkušenosti 

potřebné k řešení problémů a samostatnému rozhodování, zároveň ho učí spolupráci 

s ostatními dětmi.

V oblasti grafomotoriky Tomáš dosáhl velikého pokroku. Písemný projev prakticky 

využívá při výuce i pro zaznamenání vlastních myšlenek, občasné chyby většinou 

odhalí a opraví. Stále je  třeba podporovat rychlost a automatizaci písma (i za cenu 

snížení jeho úhlednosti) při dodržení zásady minimální akce. Psaní je pro Tomáše 

náročné z hlediska soustředění i po stránce fyzické a brzy se při něm unaví. Za velmi 

pozitivní považuji zkušenost s psaním na počítači během prvního pololetí druhé třídy.



Dnes je  chlapec cíleně veden k tomu, aby s počítačem 5 minut denně pracoval. 

Domnívám se, že využití počítače bude účinné zvláště na druhém stupni ZŠ, kdy jsou 

nároky na grafický projev (z hlediska množství i rychlosti) velmi vysoké. Dlouhodobou 

snahou v oblasti grafomotoriky je  upeviiovat optimální polohu těla při psaní (při 

zohlednění schopnosti zrakového vnímám") a přirozenou motivací pokračovat v rozvoji 

jem né motoriky a koordinace (plaváním, hrou na hudební nástroje, rehabilitaď).

Při nácviku čtení Tom áš drží tempo s ostatními dětmi. V první třídě u chlapce déle 

přetrvávala fáze slabikového čtení. Dnes Tomovo čtení není zcela plynulé, občas se 

objevují záměny písmen b-d, a-e. Ve své čtenářské dovednosti se chlapec zdokonaluje 

v rámci Dys-klubu, který navštěvuje od druhé třídy (cca 1 h týdně). Díky každodenní 

práci jsou stále patrné pokroky. Obtíže v matematice jsou u Tomáše spojeny 

s nedostatečnou představou (příliš abstraktního) čísla, projevují se v chápání 

a provádění matematických operací. Zajištění optimálního rozvoje je  ukotveno v IVP.

Již druhým rokem mám příležitost Tomáše doprovázet při vyučování v pozici asistenta 

pedagoga. Na základě dlouhodobého pozorování mohu potvrdit, že se jedná o opravdu 

zdařilý proces integrace, který staví na posilování chlapcových silných stránek a vede 

k je h o  celkovému růstu. Děje se tak především díky podmínkám a zázemí, které 

Tomovi rodina i škola (za podpory pracovníků SPC) vytváří.
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7.2 Terezka

Narozena: květen 1998

7.2.1 Aktuální diagnóza

DMO spastická diparéza

Alergie na zvířecí srst, prach, roztoče, plísně

Bronchiální astma

Chronická zácpa

7.2.2 Rodinná anamnéza

Terezka vyrůstá v úplné rodině. Otec má středoškolské vzdělání, pracuje. Matka 

vystudovala střední uměleckou a vyšší odbornou pedagogickou školu. Od narození 

Terezky do jejích 9 let byla v domácnosti. Několik let působí jako  dobrovolník 

v humanitárním sdružení, které se venuje rodinám a jejich dětem s postižením

V průběhu péče o děti se zúčastnila různých vzdělávacích kurzů (např. kurz SRT, 

masáže dětí a kojenců), v roce 2006/7 absolvovala roční dálkové studium speciální 

pedagogiky v Berouně. Od září 2008 pracuje v MŠ jako asistent pedagoga. Matka občas 

trpí migrénami, jinak jsou oba rodiče zdrávi. Terezka má jednoho mladšího sourozence 

(1999). Marek chodí spolu s Terezkou do druhé třídy. Také má mírnou alergii. Ve druhé 

třídě u něj byly diagnostikovány specifické poruchy učení -  dyslexie a dysgrafie.

7.2.3 Osobní anamnéza

7.2.3.1 Průběh těhotenství a porodu

Terezka se narodila v 26. týdnu těhotenství koncem pánevním. Byla kříšena, na dolní 

polovině těla měla značné hematomy. Její porodní míry byly 900 g a 33 cm. Tři týdny 

strávila v inkubátoru na řízené ventilaci. Ještě v nemocnici byly ultrazvukovým 

vyšetřením zjištěny cisty na mozku, které (podle lékařských závěrů) ovlivnily motoriku 

dolních končetin a zapříčinily vznik DMO. V nemocnici matka s dítětem strávily necelé 

tři měsíce, po návratu Terezka vážila 2 200 g. Do této doby přijímala odstříkávané
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mateřské mléko (nevyvinutý sací reílex), od tří měsíců byla Terezka krmena umělou 

výživou.

7.2.3.2 Zdravotní anamnéza

Od šesti měsíců do sedmi let Terezka nosila brýle z důvodu dalekozrakosti (3 a 2 

dioptrie), která se v průběhu let upravila. Asi půl roku probíhala léčba amblyopie 

okluzorem. Ve čtyřech letech dívka absolvovala operaci Achilovy šlachy. Proboření 

nožní klenby znesnadnilo proces osvojení chůze. Od narození mívá Terezka časté 

bronchiální nemoci (vleklé kašle, opakované nálezy na průduškách, záněty). V roce 

2004 byla vyšetřována v nemocnici pro podezření na proběhlý epileptický záchvat. Ten 

se však nepotvrdil. Pravidelné kontroly ( I x  ročně) na EEG přináší negativní nález.

7.2.3.3 Terapeutická péče

Terezka je  v péči týmu odborných lékařů (pediatr, neurolog, ortoped, oftalmolog, 

fyzioterapeut). Rehabilitace Vojtovou metodou probíhá u Terezky od narození Oiž 

v inkubátoru) dodnes, zahrnuje každodenní cvičení. Od dvou let se začaly postupně 

přidávat synergická reflexní terapie, dětské masáže, po třetím roce cvičení podle 

Bobatha, bodová cvičební metoda podle MUDr. K leplové" . Od necelého roku Terezka 

pravidelně absolvovuje 1 -  2 x ročně pobyt v některém z lázeňských či rehabilitačních 

zařízení. Délka pobytu bývá 4 - 6 týdnů a součástí programu jsou  vodní terapie, masáže, 

stimulace reflexních bodů laserem, m agnetoterapie '^  parafinové zábaly a polohování 

do vertikalizačních stojanů. Z terapeutických technik program dále zahrnuje hypoterapii 

(u Terezky probíhala do okamžiku zjištění alergie na zvířecí srst), muzikoterapii 

a ergoterapii. V rámci ergoterapie jsou prováděna uvolňovací cvičení horních končetin 

a činnosti zaměřené na rozvoj jem né motoriky (práce s modelovací hmotou, navlékání 

korálků, malování aj.). Od 2,5 let dochází Terezka Ix týdně na rehabilitační plavání.

52

B odová cv ičeb n í m etoda M UDr. K leplové je  založen a  na práci se složitým i refle.xně-koordinačními 

soubory, kdy aktivací jednoho správně vybraného bodu jsou rozpohybovány svalové skupiny, které 

s daným bodem  reflexně souvisí. V íce inform ací na: http://w w w .dobrom ysl.cz/scripts/detail.php?id= 9 5 7  

[cit. 20. 1 0 .2 0 0 7 ]

Jedná se o fyzikální terapii, která spočívá v působení m agnetického pole určitých parametrů na lidský  

organism us. U osob s DM O  se m agnetoterapie využívá pro její relaxační účinky na svaly a pro uvolnění 

zvýšeného svalového napětí. V íce inform ací na: http://wvvw.zes.cz
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7.2.4 Vývoj hybnosti po narození

7.2.4.1 Hrubá motorika

Podle matčiných záznamů se Terezka dokázala otočit z bříška na záda ve 12 týdnech 

korigovaného věku, hlavičku držela od 4,5 měsíce. Lezení nastoupilo před druhým 

rokem. Mezi druhým a třetím rokem se naučila sedět na židli a v tureckém sedu. Bez 

opory sedí asi od sedmi let. Poprvé se Terezka postavila ve 3,3 letech (u nábytku). Dnes 

dokáže samostatně ujít několik kroků. Po bytě se pohybuje lezením nebo ve 

vzpřímeném kleku. Ve škole se přesunuje pomocí chodítka a částečně také na vozíku.

V motorické vývoji dělá stále pokroky.

7.2.4.2 Jemná motorika

Celkový vývoj jem né motoriky je  u Terezky opožděný. Matka vzpomíná, že měla ruce 

dlouho sevřené v pěst. Odmalička při činnostech upřednostňovala pravou ruku, levou 

začala více zapojovat až s nástupem do ZŠ. Vyšetření laterality prokázalo dominanci 

pravé ruky a levého oka, tzn. zkříženou lateralitu (P/L). V rámci domácích her 

i předškolní přípravy se Terezka věnovala činnostem rozvíjejícím jem nou motoriku 

a vizuomotorickou koordinaci (stavebnice, větší kostky).

7.2.4.3 Grafomotorika

Terezka ve svém kresebném projevu dlouho setrvávala ve fázi hlavonožců. Lidskou

postavu nekreslí spontánně sama od sebe. N a základě slovní instrukce „co chybí?“

dokreslí detailní části (krk, uši, prsty). Více kreslit začala Terezka s nástupem do ZŠ

v rámci pracovní a výtvarné výchovy. N a začátku třetí třídy si Terezka začala psát 

i ilustrovat osobní deník.

v  období předškolní docházky maminka s Terezkou prováděla uvolňovací 

grafomotorická cvičení, při kterých vycházela z metodiky Svobodové. Předškolní

přípravu Terezka absolvovala také u Dr. Heyrovské.

7.2.4.4 Sebeobslužné dovednosti

Terezka se sama obleče, vysvlékne. Knoflíčky si dokáže zapnout asi od pátého roku. 

Tkaničky si nezavazuje, zvládne základní uzel. N a  toaletu chodí doma sama (umístěna 

madla), ve škole potřebuje dopomoc asistenta. Mytí rukou, těla i čištění zubů ovládá. Při
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stolování používá příbor s širším držením. Lžící j í  sama od dvou let. Dnes používá celý 

příbor, nakrájí měkké potraviny.

7.2.5 Rozvoj řeči a komuniiíačních dovedností

Řeč se u Terezky vyvíjela od počátku dobře. Slovní zásobu si vytvářela přiměřeně věku, 

ve dvou letech se dokázala vyjádřit v jednoduchých větách. Dnešní projev je  ovlivněn 

dívčinou uzavřeností a stydlivostí, zejména při kontaktu s dospělými. Někdy trvá celé 

týdny, než se komunikační bariéra proboří. S vyučujícími ve škole Terezka komunikuje 

převážně skrze asistenta. V komunikaci s vrstevníky dívka nemá potíže, v tomto směru 

je  jis tě pozitivní přítomnost bratra, který s Terezkou docházel do stejné třídy mateřské 

a dnes i základní školy.

7.2.6 Psychomotorická oblast, sebepojetí, rozvoj poznávání, myšlení

Terezka je  dívka jemná, stydlivá a velmi uzavřená. Postižení hybnosti jistou měrou 

ovlivnilo je jí  způsob utváření obrazu o světě. Odmalička má v oblibě knížky, které si 

nechávala číst nebo na základě obrázků sama vymýšlela a vyprávěla vlastní příběhy. 

Knihy Terezce velmi pomohly rozvinout její představivost, fantazii i paměť. Později se 

pro ni staly hlavní motivací při překonávání obtíží ve čtení. Terezka nikdy 

nevyhledávala velký kolektiv dětí. V mateřské škole si dlouho hrála sama. Přátelství, 

která mezi vrstevníky nachází, jsou  ojedinělá, zato hluboká. Čím je  Terezka starší, tím 

více se uzavírá do sebe a světa knížek. Už dnes je  patrné její (dobrovolné) vyčlenění 

z kolektivu ostatních dětí. N a Terezčino přání ji maminka ve druhé třídě přihlásila do 

dramatického kroužku a sborového zpěvu.

7.2.7 Speciálně pedagogická a psychologická podpora v procesu školní integrace

Od dvou let Terezky je  rodina v kontaktu s pracovníky SPC. Speciálně pedagogická 

podpora započala přípravou na docházku dívky do MŠ, probíhala formou návštěv 

v centru (po dva roky Ix týdně). Ve čtyřech letech Terezka nastoupila do speciální 

mateřské školy s obrácenou integrací. Sem docházela do svých sedmi let na 4 hodiny 

denně. Součástí programu MŠ byly také rehabilitace (cvičení Vojtovou metodou), 

pobyty v sauně, práce v keramické dílně. Předškolní ročník byl více zaměřen na 

uvolňovací cvičení horních končetin a rozvoji grafomotoriky (součástí bylo plnění
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domácích úkolů). Necelý rok před nástupem do základní školy Terezka absolvovala

přípravu u Dr. Heyrovské (grafomotorická cvičení a práce s uvolněním) a následně

začala docházet do Dyscentra. Program byl zaměřen zejména na rozvoj pozornosti,

soustředění, grafomotorických dovedností, koordinaci oko - ruka. Metodické vedení při

osvojování grafomotorických dovedností rodině poskytla také paní Svobodová (SPC 

Teplice).

Školní zralost byla u Terezky diagnostikována v 7 letech. Pro celkově nerovnoměrný 

vývoj, nezralou psychomotoriku a nesoustředěnost byl dívce udělen jeden odklad školní 

docházky. Rodiče původně zvažovali dát Terezku do ZŠ při Jedličkově ústavu, 

pracovníci SPC je  podpořili v integraci do běžné ZŠ. Od září 2005 je  Terezka 

integrována v ZŠ s podporou asistenta pedagoga. Na konci první třídy rodina 

přestoupila do SPC při Jedličkově ústavu. V centru je  prováděna diagnostika včetně 

psychologických vyšetření. Pracovník SPC se 2x ročně účastní výuky na ZŠ.

Jako hlavní podporu ze strany centra matka zmiňuje zaštítění rodičů v komunikaci se 

školou, pomoc při vypracování IVP, doporučení vhodných pomůcek a pomoc při 

vyhotovení dokumentace k integraci.

7,2.8 Rozvoj grafomotoriky v rámci integrace na ZŠ

7.2 .8 .1 Adaptace na školní prostředí

Terezka chodí do školy ráda. Třída, kterou navštěvuje, má celkem 19 dětí. Podle slov 

paní učitelky mezi spolužáky velmi dobře zapadla a rozumí si s nimi. Děti byly 

s Terezčiným postižením seznámeny, povídaly si o tom, jak  k dívce přistupovat a kdy je  

vhodné pomoci.

7.2.8.2 Spolupráce rodina -  škola

Matka Terezky je  s paní učitelkou v každodenním kontaktu, konzultace probíhají podle 

potřeby. Obě strany hodnotí spolupráci kladně. Rodiče by však uvítali vstřícnější přístup 

ze strany vedení školy, větší otevřenost ke komunikaci, např. v otázce zajištění 

vhodného asistenta pro dceru.

7.2.8.3 N áplň práce asistenta pedagoga, soustředění, pozornost

Terezka je  schopná pracovat pod kvalitním vedení dospělé osoby. Proto j í  byl 

pracovníky SPC doporučen asistent, kterého následně rodiče sami vyhledali. Asistent
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Terezku doprovází po celou dobu vyučování, při pohybu po škole, při oběde a také

v družině, kam dívka dochází dvakrát týdně asi na I hod. Terezka se po škole pohybuje

schodítkem , dokáže ujít několik samostatných krůčků. Pro delší vzdálenosti využívá 

mechanický vozík, na kterém se pohybuje pouze s pomocí druhé osoby.

Ve většině předmětů Terezka postupuje společně se třídou, v m atem atice pracuje 

individuálně s asistentem  podle IVP. Při výuce je  respektováno dívčino pracovní tempo 

a vyšší míra unavitelností, podle potřeby jsou  zařazovány relaxační chvilky na koberci. 

Učení je  ovlivněno také krátkodobou soustředěností, kterou je  třeba povzbuzovat 

neustálou motivací. 1 v léto oblasti je  role asistenta velice diiležitá. Pro udržení 

pozornosti bylo zavedeno častější střídání kratších činností.

7.2.8.4 Grafomotorika

Sezení, pomůcky, úchop psacího náčiní

S nástupem Terezky škola pořídila speciáln í vybavení -  lavici se sklopnou deskou a pro

stabilní sezení i možnost přesunu židli na kolečkách se zádovou ortézou (zhotovena na 

míru podle zakřivení páteře) a bočnicemi.

Při psaní Terezka používá měkké násadky na tužky, pero značky Stabilo a trojhranný 

program. Pero drží špetkovým úchopem. Ruka není zcela uvolněná v ramenním kloubu. 

Držení je  lehce křečovité, při psaní je  patrný větší přítlak na podložku.

Uvolňovací cvičení HK

Pro iivoInSni ruky při grafomotoricl<é Činnosti jsou  od poíátl<u první třídy hojné 

zařazována rylmická uvolňovací cv ičen í, která zahrnují nejen uvolnéní horních

končetin, ale také hlavy, krku a celého téla. Terezka má k dispozici relaxační míč

a matrací s opěrkami, kterou využívá při činnostech na koberci.

Metodika psaní

Výuka čtení a psaní probíhala genetickou metodou”  při níž se děti nejdříve učí číst 

a psát velká tiskací písmena. Současně se připravují na psaní psacích písmen 

prováděním uvolňovacích grafomotorických cvičení (tečky, čáry, cestičky, spojování

”  G enetická metoda je  založena na hláskování slov  (d ítě si slovo  nejdříve vyhláskuje a poté je  přečte celé  

najednou), což se také výrazně projevuje při psaní. K dyž dítě píše, vybavuje si postupně jednotlivá  

písm ena. Tato m etoda využívá hůlkového písm a, které je  pro děti snáze uchopitelné. Její výhodou je  více  

času pro přípravu ruky na psaní psacího písma.
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dvou bodů, motání klubíček apod.). Cviky byly prováděny na svislé ploše (na papíře na

zdi, mokrou houbou nebo křídou na tabuli) nebo na lavici (jednotažky, zapouštění barev

do mokrého podkladu -  tečky, kroužky). První psací písmena Terezka začala psát

současně s ostatními dětmi na začátku druhého čtvrtletí první třídy. Nácvik tahů

probíhal se slovním doprovodem. Tvary písmen děti nejdříve psaly prstem do vzduchu, 

poté do písku.

Tiskací písmena se Terezka naučila psát celkem snadno a rychle a dodnes toto psaní 

preferuje (skládají se převážně z rovných a šikmých tahů, bez navazováni"). V průběhu 

první třídy ovládla také všechna malá i velká písmena psací abecedy. Složitější tvary 

(Q, G, W, Z) jí  občas dělají potíže. Písmena se Terezce daří dobře navazovat. Tempo 

psaní je  však pomalé, jednak z důvodu náročnosti grafického výkonu, jednak proto, že 

Terezka dlouho přemýšlí o tvaru písmene. Při psaní má k dispozici předlohu psací 

abecedy (používá ji ve stále menší míře). Koordinaci ruky Terezka lépe ovládá při psaní 

větších písmen do širších linek (písanka i pracovní listy jsou zvětšeny na formát A4). 

Široká liniatura je  doplňována pomocnými linkami pro udržení správného poměru 

výšky písmen. Při psaní složitějších slov se Terezce občas stává, že vynechá některé 

písmeno. V tomto případě j í  pomáhá slovní dopomoc dospělého. N a kvalitě písma se 

odráží také aktuální únava. Podle slov paní učitelky je  třeba správně volit načasování 

I střídaní činností. (V rámci uvolnění i změny jsou zařazována zábavná cvičení na 

rozvoj vizuomotorické koordinace.) Z důvodu snadné unavitelností (psaní je  pro 

Terezku náročné, vysilující") je  redukováno množství napsaného textu.

7.2.8.5 Pracovní a výtvarná vvchnva

Při pracovní výchově jsou  zařazovány činnosti rozvíjející jem nou motoriku ruky. 

Využívá se například techniky lepení, mačkání nebo vytrhávání papíru. Technika 

vytrhávání j e  založena na představě, kterou Terezka těžko převádí do činnosti rukou, 

a proto je  zde zapotřebí velké dopomoci asistenta. Většinu aktivit provádí spolu 

s ostatními dětmi, někdy má zadaný vlastní úkol. Ve druhé třídě Terezka začala stříhat 

nůžkami. Je to pro ni náročné, ale stříhat rovně se jí  daří. Při činnostech zapojuje 

převážně dominantní HK, levá ruka je více pasivní, schází j í  síla a koordinace.
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Kresba

Na začátki, první třídy Terezka kreslila hlavonožee. Brzy se přidal náznak téla, ruce, 

nohy jako čárky (v  této fázi byl výkon srovnatelný s vrstevníky „nekresliri“). M otivace  

ke kreslení byla podporována slovním  doprovodem  „£ím zaCít“, „co potom “. Skutečný  

zájem o  kresleni se n T erezky objevil až ve druhém pololetí prvni třídy. Příčinou jsou  

pravděpodobně obtíže v přesnosti zacílen í pohybů a ovládání kreslicího náčiní a zřejmě 

také pocit neúspěchu a zklam ání při srovnání vlastní kresby s kresbou ostatních děti. 

Zda se, že  laké proto Terezka preferuje abstraktní vyjádření, Z  konkrétních motivů  

raději vo lí zvířata než postavy (má ráda že lvy). Podle paní učitelky si záměrně vybírá

jednodušší tvary, u kterých ví, že  je  zvládne nakreslil. Značný posun ve výtvarném

vyjádření nastal ve 2. třídě.

Terezka nejčastějí kreslí tužkou, špejlí nam áčenou v tuši nebo štětcem . Při m alování 

štětcem  se (podobně jako u psaní perem, ale v m enší míře) projevuje křečovité drženi. 

C hybí volnost ramene a opora o předloktí, což  je  dřtvodem horší ovladatelnosti ruky.

Abstraktní malba se T erezce velm i daří, občas se objevují potíže s dodržením  hranic

kreslící plochy.

7 .2 .8 .6  IVP -  na co ie kladen důra??

Tém ěř ve všech předmětech se  Terezka učí stejnou látku společně s celou  třídou. 

Speciáln í opatření jsou  uplatňována v čeAém Ja:yce ^ p„„L  Jedná se o: upraveně 

sezení, zařazení uvolňovacích grafom otorických cv ičen í před psanín,, redukci m nožství 

psaného te.xtu, větší časovou dotaci pro psaní, písanka i pracovní listy jsou  zvětšen y  na

tbrmát A 4 a doplněny o  pom ocné linie. Při psaní tiskacím písm em  je  třeba dohlédnout

na důsledné oddělování slov  mezerami.

\  matematice Terezka postupuje individuálním tempem, podle dosažené úrovně 

znalostí a dovedností. Potíže má zejm éna s prostorovou a číselnou představivosti, 

řešením  logických operací a vyvozováním , V současné době provádí odhad počtu! 

počítání po desítkách, přidávání, ubírání po jedné. Součástí výuky je  práce'

s počítačovým  programem (názorná matematika).

Hodiny ,ěksné  vvc/,m;v jsou  uzpfisobeny zdravotnímu stavu Terezky. Zahrnují cv ičen í

v nízkých polohách, v kleče s m íčem , zařazena jsou  také individuální cv ičen í

s asistentem .
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Způsob hodnocení

Terezka je  ve všech předmétcch k lasiflkovína  znárrkami. Pani učitelka uvažuje

o zavedení slovnílio liodnoceni v m atem atice, případně českém  jazyce.

Učební pomůcky iHKlpomJici nácvik čteni a  p .ani: speciáln í lavice se sklopnou deskou, 

žid le se  zádovou ortézou, trojhranný program, násadky na tužky, předloha psaci

abecedy, počítač, trackball. L ogíco, Bludiště, m otanice (zm ěna činností, způsob

relaxace, vizuom otorická koordinace, očn í pohyby)

Pomůcky pro relaxaci, práci na koberci: míč, m olitanová matrace

Matematické pomůcky: číselná řada stabilně umístěná na lavici, hrací kostka, 

m atematické hranolky, tabulka sčítání a násobení, číselný  trojúhelník

7.2.9 Zhodnocení současného stavu, výhled do budoucna

Během  dvou let školní docházky je  u T erezky patrný celkový posun vpřed. Z lepšuje se 

v chfizi (dokáže ujít několik kroků) í grafbm otorice (správné drtení pera, lepší uvolnéní 

ruky při psaní, zm enšuje se  i velikost písm a), výrazný „skok“ nastal v oblastí čtení. 

Terezka překonala počáteční obtíže a dnes je  jednou z  nejlepších čtenářů ve Iřídé. Cte 

plynule, rychle, a le je  třeba přidal na hlasitostí. Porozum ění textu souvisí s tím, nakolik 

jí text zaujm e, pak mu dokáže věnovat pozornost. D yslektické projevy se u Terezky  

nevyskytují. V psaní ovládla všechny tvary tiskacích i psacích písm en, dokáže je  spojit 

v slovo , napsat větu. Správné aplikuje osvojené gram atické jevy . Ve třetím ročníku se 

Terezka začala seznam ovat s prací na počítači. Zatím jej využívá pouze k rozvoji 

m atem atických dovedností, stále píše rukou. Předpokládáme však. že  tento způsob  

písem né kom unikace pro ni bude v budoucností jednodušší a efektivnější. (M anipulací 

s m yší Terezka ovládá velm i dobře.) Zápisy v hodinách jsou  řešeny alternativním  

způsobem  (d elší zápisy provádí asistent, Terezka zapisuje krátké poznám ky). V e třetí 

třídě se stala povinnou výuka cizího jazyka. Terezka se učí anglicky. V případě obtíží se  

zvažuje zohlednění předmětu v individuálním vzdělávacím  plánu. (D om a využívá

počítačový program Jazyky bez bariér, který se  „kázal být dobrou pom ůckou také pří

osvojování učiva českého jazyka.)

V m atem atice bude í nadále důležitou zásadou názornost, která pom tiže T erezce řešit 

potíže s představivostí. Důraz bude kladen na řešení praktických početních úkolů
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a pozitivní zpětnou vazbu, která je zároveň motivačním nástrojem (důsledkem 

neúspěchů v matematice je  i krátkodobá soustředěnost, pokud učivo Terezce nejde, 

nebaví ji, ztrácí pozornost). V současné době Terezka dochází ( I x  za 14 dní) na 

doučování matematiky do Dyscentra.

Dále je  snahou podnicovat zájem Terezky o život a přírodu kolem sebe (ten je  patrný 

z krásně vedeného sešitu PIditele - prvouka), podporoval jistotu a odvahu při 

komunikaci s dospělými i pozici dfvky v kolektivu spolužáků, učit se soustředit se na
učení.
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7.3 Martin

Narozen: prosinec 1997

7.3.1 Aktuální diagnóza

DMO, dipareticivá forma s Icvadrupareticlíou symptomatologií 

Konvergentní strabismus

Narušení imunity s následliem Sastých broncliíálníci, onem ocnéní (Selel<tivní deficit 

Ig A " )

7.3.2 Rodinná anamnéza

C lilapec vyrůstá pouze s matkou (rod iie  jsou  rozvedeni), nemá žádné sourozence. 

Zdravotní stav rodiíů  jc  dobrý, Matl<a je se synem  v dom ácnosti, v m inulém  roce si l<e 

svém u středošlíolslíém u vzdělání doplnila také specíélné pedagogické jednoletým  

dálkovým  studiem. Ráda by si naSla zam éstnání na p(,l úvazku Oako asistent pedagoga), 

v současné době hledá vhodné umístění.

7.3.3 Osobní anamnéza

7 .3 .3 .1 Průběh těhotenství a porodu

Martin se narodil císařským  řezem  ve 28. týdnu těhotenství. D ůvodem  ukončení 

těhotenství byla těžká preeklam psíe”  matky. Tří m ěsíce strávil v inkubátoru na 

oddělení neonatologie. Následkem  nedonošenosti došlo  k poškození centrálního  

nervového systém u, které lékaři konstatovali „a základě výsledků m éření btzy po

"  Při s d * t i » , l m  deficitu leA  zcela chybí „ e l»  se IvoH jen  v  „epatrr,ém m nožství IgA pro.iK .ky  

jsou přítom né v krvi a vsekreteeh  sNzuíc. Jedni se o  n e j ia s líj i l  deficit ím unítnlíio systém u jeh o ž  

následkem  je  zvýSená náchylnost k infekíním  onem ocněním  (opakované infekce slízn ic  otiiidy  

sinusitidy. bronchílídy a pnenmoníe; tato onem ocnéní se stávají chroniekým í, léčba aniibiotiky bývá d d i i  

než je  obvyklé), DalSfm rizikem jsou závažné alergické reakce a vznik autoim unitních onem ocnéní

WWW; < h ttp ://v v w w .tig is .c z /K n ih y /im u n o /se lek tiv n i_ d efic it_ ig a .h tm >  [cit, 18 7 2007]

”  Preeklam psie j e  onem oenéní v tébotenstvi, které vede ke zvýšeném u krevnímu tlaku a vylučováni 

bílkovin m oři, ttypertenze vg ra v íd íté  zvySuje riziko vzniku D M O  zvláSIÍ u n o v orozen ci rozených po

32. týdnu. (Kraus, 2005)
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narození. Definitivní diagnóza DM O byla neurologem potvrzena v jednom  roce života 

dítěte.

7.3.3.2 Zdravotní anamnéza

Martin prodělal novorozeneckou žloutenku. Ještě v inkubátoru mu byla operována

triselna kýla. Do dvou let byl chlapec sledován a léčen z důvodu anémie. Mezi druhým

a pátým rokem se potýkal s četnými zápaly plic, kvůli kterým byl třikrát hospitalizován 

v nemocnici.

V porodnici Martin absolvoval celkové vyšetření zraku. Strabismus obou očí je  

odmalička korigován brýlemi. V jednom  roce chlapec prodělal zánět středního ucha.

Léčba botulotoxinem (aplikována 2x ve čtyřech letech) podpořila nástup střídavého 

lezení. V pěti letech Martin podstoupil operaci měkkých tkání obou dolních končetin ve 

čtyřech etážích.

7.3.3.3 Terapeutická péče

Chlapec je  v péči odborného týmu, který tvoří pediatr, neurolog, fyzioterapeut, 

oftalmolog a ortoped. Rehabilitace Vojtovou metodou u chlapce probíhá od narození 

dodnes. Podle výpovědi matky cvičení velmi pozitivně ovlivnilo Martinův 

psychomotorický vývoj. Výrazný posun v motorice nastal také díky lázeňským 

pobytům ( 4 - 8  týdenní), kterých se Martin účastní každým rokem. Lázeňská léčba 

zahrnuje; cvičení Vojtovou metodou, balanční cvičení na míči, magnetoterapii, vodní 

terapii, stimulaci reflexních bodů laserem, ergoterapii, muzikoterapii a arteterapii. 

Chlapec byl v rámci pobytu léčen také z důvodu imunologických a alergologických 

obtíží. Součástí chlapcovy rehabilitace v raném dětství byla Bobathova terapie SRT 

kojenecké masáže, míčkování (probíhá dodnes), hipoterapie a plavání.

7.3.4 Vývoj hybnosti po narození

7.3.4.1 Hrubá motorika

Chlapec se začal přetáčet ze zad na bříško v 8 . měsíci korigovaného věku. Nástup 

střídavého plazení (v 10. měsíci) byl podpořen cvičením Vojtovou metodou, probíhal 

velmi pozvolně. Následovala postupná vertikalizace trupu. Ve dvou letech se Martin 

stavěl do vzpřímeného kleku a začal lézt. Při lázeňském pobytu ve třech letech se
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poprvé postavil a s podporou (držen pod pažem i) provedl první krůčky. D nes je  chlapec

schopen ujit nčkolik kroků s dopomoci dospčiého, občas využívá chodítko. V průběhu

docházky do MŠ byl vožen v rehabilitačním  kočárku, nyní zdolává delší vzdálenosti

prostřednictvím m echanického vozíku. V rámci rehabilitací se neustále pracuje na

upevnění ch lapcovy stability. D íky pravidelným  cvičen ím  se jeh o  m otorický stav stále 

zlepšuje.

7 .3 .4 .2  Jemná motorika

Martin má spastické obě horní končetiny. Na základě m atčiných vzpom ínek brzy

uchopoval hračky a předával si je  z  ruky do ruky, pozoroval je . Předměty si podává

pinzetovým  úchopem. Při hře je  patrná om ezená pohyblivost prstů, mnohem výrazněji

jej však limituje neschopnost pohybu vycházejíciTio z  ramenního kloubu. V yšetření

laterality potvrdilo dom inanci pravé ruky, která je  odm alička obratnější. Chlapec je

cílenou činností veden k zapojování i levé HK Oízdou se dvěm a autíčky, malbou oběm a  

rukama apod.).

Martin odm alička rád manipuluje s papírem, zejm éna si oblíbil trhání novin, brzy

obracel stránky v knížce. V průběhu docházky do MŠ si často hrál s m odelovací hmotou

a pískem . Při ergoterapii (v rámci lázetíských pobytů) je  u chlapce hravou formou

rozvíjena jem ná m anipulace ruky (navlékání korálků, puzzle, stavění kostek,

m odelování, využiti různých skládaček a zasunovaček), grafom otorika i sebeobslužné  

dovednosti.

7 .3 .4 .3  Grafomotorika

Martinův grafom otorický vývoj je  od počátku opožděný. M aloval začal v mateřské

škole. Tužku uchopuje pravou rukou, úchop je  velm i slabý, tém ěř bez přítlaku.

Kresebný zám ěr dlouho mařily potíže s přesným zacílen ím . V předškolním  věku se

ukázaly býl vhodným  výtvarným prostředkem prstové barvy, kterými Mariin m aloval

na listy většího formátu. Postupně si osvojil také práci se štětcem  a vodovým i barvami.

Malba i kresba vyjadřují Martinovu bohatou fantazii. V yužívá širokou paletu barev, 

tvoří s velkou radostí.
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7-3.4.4 Sebeobslužné dovednosti

Zvládáni sebeobslužných éinností je  u Marrina ovlivněno om ezením  hybnosti dolních  

končetin a koordinace rukou. Toaletu dokáže použit pouze s doprovodem  dospělé  

osoby. Vodu (pákový systém ) si pustí sám, při m ytí i čištěni zubů se aktivně podílí 

(sprchuje se, výpusti vanu, spláchne pěnu). O bleče i svlékne horní polovinu těla, sundá 

si ponožky. Při stolování používá pouze pravou ruku. kterou dokáže dobře obsluhovat

vidličku i lžíci. Hrníček uchopuje oběm a rukama. Při všeeh činnostech je  potřebná

alespoň částečná dopom oc dospělé osoby.

7,3.5 Rozvoj řeči a komunikačních dovedností

První slova se u Martina objevila ve dvou letech. Podle m atčiných vzpom ínek jeho

verbální i sociáln í projev odpovídal věku. Řeč je  po obsahové stránce správná, objevuje

se  mírná artíkulační neobratnost, patrná je  zhoršená výslovnost hlásek S, Š, Jelikož

zm íněné obtíže nebrání chlapcově kom unikaci, matka se rozhodla chlapce logopedickou  

terapií nezatěžovat.

Martin je  velm i společenský, se silným  sociálním  cítěním  a potřebou kontaktu, Do 

dětského kolektivu se zapojuje vždy rád, kamarádi jej navštěvuií i doma.

7.3.6 Psychomotorická oblast, sebepojetí, poznávání, myšlení

C hlapcův psychom otorický vývoj se od počátku projevoval lehkým opožděním . Obraz

0 světě  si odm alička utváří skrze povídání a sociáln í kontakty. Společně s matkou se 

účastní rodinných táborů, kde se setkává sd č tm i podobně handicapovaným i

1 nepostiženým i. Podle slov matky se chlapec necítí být vyčleněný z  kolektivu dělí. Jisté 

uvažuje o  tom, jaké by to bylo, kdyby mohl chodit. O bčas si posteskne. Z e sv é  povahy  

je  však radostný a pozitivní a takto působí i na své okolí.

v  mateřské škole se Martin projevoval jako chlapec bystrý a vním avý, snadno si 

osvojoval vědom osti v základních oblastech (zvířata, barvy, geom etrické trary apod,). 

Od raného věku se u něj projevuji potíže s představivostí a prostorovou orientaci, které 

se na základní škole promítají především  do matematiky. V e druhé třídě se pro Martina 

stal prostředkem poznávání i stim ulem  v rozvoji jem n é motoriky počítač. Rád na něm
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hraje hry, diky nimž celken, ryciile zvládl obsluhu p o í M e  i základní orienlaci na
klávesnici.

7.3.7 Smyslové vnímání, senzomotorika

Zraková vada Je u chlapee odmaliSka korigována brýlemi, k.eré dnes nosí převážně „a 

c e n ,.  O b ě a s je  používá ,aké při vyučování, zde je  v .a k  problém em  neustálé střídání 

pohledu „a tabul, a do seSitu, c o ž  je pro Martina velm i nepříjemné. Tvrdí, že  lépe vidí 

bez bryl,, z  toho důvodu jej paní učitelka používat brýle nenutí. Při grafom otorické  

c n n o st , se  projevují značné obtíže ve vizuom otorickč koordinaci. Ta byla v mateřské 

škole rozvtjena především hravými činnostm i , puzzle, skládačky, spojování dvou  

bodu), podle inatký chlapec v této oblasti dosáhl zřetelných pokrokii.

7.3.8 Spechilaě pedagogická n psyelrologieké podpora v procesu škcl„í integrace

Psychologická péče byla rodině poskytována od raného Martinova dětství vrám ci 

rchab,l„ací a lázeňských pobytů. V necelých čtyřech letech byl chlapec integrován do  

sp e c á ln í mateřské Školy Oeduá se  o  integraci m ezi děti jinak handicapované) 

i s  adaptačním obdobím  (půl roku do Skolky docházel pouze 2 dny v týdnu) Martin 

VM Š strávil čtyři roky. V individuálním plánu byl veliký důraz kladen na posíleni 

psychické stránky dítéte a rozvoj m otorických dovedností. Graíómotorika byla 

rozvíjena prostřednictvím uvolňovacích a grafom otorických cviků v rámci předškolní 

pripravy. D o MS docházel psycholog, který pravidelné (cca 2.x ročné) sledoval 

vývojovou  úroveň dítěte (v oblasti řeči, hrubé i jemné tpotoriky, sebeobsluhy, mySleni 

a vnímáno. V oblasti řeči a mySlení chlapec dosahoval dobrých výsledků, deficity  se  

projevovaly v prostorové orientaci a představivosti a v m otorických dovednostech  

Testy m teligence popřely přítomnost m entální retardace, Martin od počátku prokazoval 

vysokou úroveň v oblasti sociální. Z  důvodu celkového nerovnoměrného vývoje byl 

chlapci udělen jeden  odklad Školní docházky. S blížícím  se  přechodem  na základní 

Školu matka kontaktovala SPC při Jed ličkově ústavu. Na základě j iž  druhého vySetřeni 

Školní zralosti byl chlapci doporučen další odklad školní docházky. Po zvážení všech  

okolnosti se matka rozhodla školní docházku déle neodkládát. V sedm i letech byl

Martin integrován do základní školy  v m ístě bydliště. Pracovník SPC poskytuje 2.x 

ročně konzultace rodiči i učiteli.
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7 .3 .9  R ozvoj g ra fom otor ik y  v rám ci in tegrace  na zá k la d n í škole

7-3-9.I Adaptace na školní prnsfřpHí

Chlapec se celkem  rychle a bez výrazných obtíží přizpůsobil novém t, školnímu  

prostředí i výnkovém a režimn. S dětmi vychází dobře. Kom unikace však nevzniká tak

spontánně jako m ezi ostatním i spolužáky. Pani u íitelka  si uvědom uje důležitost

podpory vzájem ného kontaktu.

’7-3.9.2 Spolupráce rodina -  školn

Obě strany potvrzují velm i dobrou spolupráci založenou každodenní otevřené 

k om u n ,k ac. Od druhé třidy přejala úlohu Iřídní u íite lk y  speciální pedagožka, která 

s matkou aktuálně konzultuje případné obtíže. Jednu hodinu týdné paní uěitelka věnuje 

individuální práci s Martinem, při které je  přítomna také matka a chlapcova asistentka

Snahou je  sjednotit přístup a m etodické postupy při osvojován í učiva.

Náplň práce asistenta pedagoga. soustřpHění. po/om n^t 

A sistenci je  M artinovi třeba poskytovat po celou dobu vyučování. Zahrnuje dopom oc  

při přesunech po třídč a škole, při sebeobsluze i individuální podporu při vyučováni 

Martin je  schopen udržet pouze krátkodobou pozornost, soustředění jej hodné 

vyčerpává. Snahou asistenta je  vhodně střídat činnosti podle ch lapcovy aktuální únavy  

Součástí j e  zajištění správného polohování a sezen í (Martin má tendenci naklánět se  na 

stranu, zejm éna pří únavé). Dále asistent M artinovi pom áhá při manipulaci s předm ěty  

provádí veškeré zápisy, v případč potřeby m otivuje a vysvětluje látku, V m atem atice 

Martin pracuje s asistentem  sam ostatně v jiné učebně.

7 .3 .9 .4  Grafomotorika

Sezení, pomůcky, úchop psacího náčiní

šk o la  pro Martina obstarala speciální židli na kolečkách se zádovou ortézou (s níž se

m ůže chlapec pohybovat po třídě i v prostorách školy), a výšk ově nastavitelnou lavici

se  sklopnou deskou a protiskluzovou podložkou.

Při psaní Mariin využívá m ěkké tužky, pero značky Stabilo a trojhranný program. Psací 

náčiní drží cigaretovým  úchopem , úchop je  velm i slabý, tém ěř bez přítlaku. Tento  

způsob držení při ch lapcové spasticitě neum ožíiuje jistotu  ani koordinaci prstů při 

granckém  projevu. Linie jsou  slabé, roztřesené, projevují se  obtíže při napojování.
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V zhledem  ke zrakové vadé i charakteru p s a e t o  písm a (které je  stále ve fázi nácviku) 

chlapec používá širokou liniaturu a listy formátu A 4.

Uvolňovací cvičeni HK

Martin provádí speciální uvolňovací grafom otorická cv ičen í na pracovních listech 

většího formátu.

Průběh nácviku ručního psaní

Výuka čteni a psaní probíhá analyticko-syntetickou m etodou. V první tfidé Martin 

ovládl všechny tvary velkých tiskacích písm en, která d o k á ie  číst i psát. Psací písm o si 

osvojuje velm i obtižnS. N ácvik  probihá od první třídy dodnes, je  podporován slovní 

instrukci a hm atovým i činnostm i (zejm éna m odelování). Snahou je . aby se  chlapec 

orientoval v psací abccedč a dokázal číst psací p ísm o. Základem  m etodiky je  osvojen í 

sam ohlásek, ke kterým se postupné přidávají souhlásky (tento postup umožňuje nácvik 

čteni a psaní slabik). V současné dobé je  schopen napsat nékteré tvary m alých i velkých  

psacích písm en (zatím bez nenapojováni do slabik). Lépe se  mu daří psát písm ena  

zachovávající jeden sm ér (P, B), psaní písm en s obráceným sm ěrem  nebo křížením čar 

(např. E) je  pro Martina obtížné. Součástí nácviku je  psaní č íslic . V průběhu druhého 

ročniliu bylo zřejm é, že  psací písm o nebude pro chlapce prakticky využitelné. D ůvodem  

je  nadměrné úsilí, oinczená m ožnost koordinace ruky i zhodnocení dosavadní úrovně 

písem ného projevu. Proto se paní učitelka s matkou Martina, „a základě konzultace  

s SPC, dohodly pokračovat v nácviku psaní na počítači. Počítač s potřebným vybavení,,, 

zajistila M artinova matka.

Chlapec i nadále pokračuje v nácviku psaní písm en psací abecedy, který má, podle slov  

paní učitelky, stále význam nou úlohu při rozvoji chlapcovy grafom otoriky

Průběh nácviku psaní na počítači

Základní obsluhu počítače (zapnutí, u ložen í textu, nastavení velikosti písm a) za jišť u e  

asistent nebo rodič. Prvním cílem  bylo seznám it Martina s ovládáním  k lávesnice

V současné době je  schopen napsat všechna písm ena včetně háčků a čárek při san' 

velkých písm en zvládá koordinaci obou rukou, ovládá klávesy Enter Backspace Sh'ft 

mezerník. Martin se už celkem  dobře orientuje na obrazovce monitoru, najde program  

a spustí .jej. Pohyb na listu ovládá pom ocí kurzorových Šipek, m anipulace s trackballem
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je  pro „éj stále obtKná. K psaní na klávesniei používá ukazovák pravé r.,ky, levá ruka 

spolupraettje při dvojhmatech. Martin j e  schopen psát podle diktátu, zvládá opis z listu 

■ tabule. Při sotiiasném nácviku je  dSraz kladen na správně použití velkých písmen 

mezer a znamének na konci věty. Snahou j e  zautomatizovat osvojené pravopisné jevy

zásadou je  „lépe méně, ale bez chyb“ (výkon j e  ovlivněn chlapcovou únavou, zpravidla

napíše bezchybně první větu).

Při nácviku psaní i čteni je  třeba zohlednit zrakové obtíže zvět& ním  textu úpravou

rozestuptl mezi písmeny a slovy i řádky, barevným zvýrazněním. Rufné psané texty

JSOU psány íí.xem s tlustou stopou. Při ětení je  vhodné využívat «ecTto okénka nebo 

barevný proužek papíru.

7.3.9.5 Pracovní a výtvarná vvchova

Při pracovní výchově j e  podporována jem n á  motorika ruky manipulací s drobnými

předměty (trhání a uchopování kouski, papíru, lepení). Podle slov pani učitelky se toto

Martinovi celkem dobře daří, V současné době probíhá nácvik stříháni speciálními

nftžkami. Ve výtvarné výchově Martin nejvíce využívá prstových barev a malbu

štětcem. V případech, kdy není možné Martina zapojit do prováděné činnosti, chlapec 

pracuje na náhradním úkoki.

7.3.9.6 IVP -  na co je kladen důraz?

v  individuálním vzdělávacím plánu je  zdiirazněna potřeba rozdělit učivo do kratSich 

přehledných celků a přizpfisobit tempo i množství chlapcovým možnostem (únavě 

výkonnostním výkyvům, zdravotnímu stavu). Snahou j e  co nejvíce Martina zapojovat 

do společných činností a kolektivu spolužáků, Do plánu j e  zasazena také individuální

práce speciálního pedagoga (třídní učitelky) s chlapcem v době
r  uwut iiiimo vyučovaní

(v rozsahu I vyučovací hodiny týdně).

Speciální opatření v českém jazyce -  psaní: zařazení grafomotorických cviků před

nácvikem psaní, speciální písanka formátu A4 s širokou liniaturou, redukce m nožstv '

psaného te.xtu, větší časová dotace pro psaní, zavedena výuka nsaní n .  v, ..
/ tm a  ybcxm na počítači

(s využitím zvětšeného písma -  vel, 26). Ve ů en i  je  snahou podporovat nácvik čtení

tiskacího i psacího písma a porozumění textu.
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v  bude Martiu i nadále pokra íova . vlastním tempem, podle dosažené

úrovně schopností a dovedností, (V současné dobé počítá po desítkách do sta začíná 

s násobky čísla 2. Obtíže se projevují při přechodu přes desítku, v prostorové orientaci 

. ortentaci ua číselné ose.) V nejbližší dobé bude upevňováno sčítání a odčítání v „boru

do 20. Co nejvíce bude uplatííována názornost a manipulace.

Z,é!e.né  j e  chlapec osvobozen. Hodiny jsou využívány na individuální
procvičení učiva s asistentem.

Způsob hodnocení

v  matematice Je Martin hodnocen slovné, v ostatních předmčteeh Je známkován

s přihlédnutím kdyslektickým  a dysortografickým  obtížím . Alternativou k písem ným

úkolftm je  použiti pracovního listu s možností dopliíování. Při všech činnostech je

oceňováno Martinovo úsilí a suaha, je  uplatňována zvýšená motivace k dokončení 

zadaného úkolu.

Uiekni p o m ů ch  podp ,m ,jid  m cvik  ílem  a psáni: protiskluzová podložka, trojhranný 

program, pexeso písmen (s tiskacími i psacími tvary), předloha abecedy

Maienmlické pm mcky: manipulativa (kartony na vejce s barevnými žetony), tabulka 

násobeni, číselné osy (0-20, 0- 100), matematické hranolky, pracovní listy zaméřené na 

rozvoj prostorové orientace, učebnice matematiky pro zvláštní školy (2 a 3 ročnil)

7.3.10 Zhodnocení současného stavu, výhled do budoucna

Martin zvládá učivo třetí třídy za pomoci asistenta pedagoga a při uplatňování 

podpůrných opatření, která jsou uvedena v IVP.

v  oblasti grafomotoriky se ukázal býl vhodnou alternativou k písemnému projevu 

nácvik psaní na počítači. S nácvikem Martin začal v posledním čtvrtletí druhé třídy 

a dnes (v prvním pololetí třetiho ročníku) už je  schopen samostatně psát v tty  

v textovém editoru, mnohem rychleji, než by dokázal napsal ručné tiskacím písmem Je

předpokladem, že  v dalších letech bude počítač využívat při provádění krátkých

Školních zápisů, domácích úkolů i pro vlastní potřebu.

Specifické obtíže v matematice jsou dány nedostatečnou prostorovou orientací 

a představou čísla. Usuzuji, že i v následujících letech bude Martin postupovat podle
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pr, uplatnovanf zásady „ázornosli se zamérenfm na fejent prak.iekýeh p o íe .n íeh  

ukol,,. U íiv o  českého jazyka si Martin osvojuje sob tižem i. pravopis hůře uplatňuje 

v prax,. Je m ozne, ž e  v „ásledujíeieh ročnicíeh bude třeba přizpůsobit obsah u íiv a  také 

v jazyk ových  (česk ý  a anglieký jazyk ) a naukových předmětech. Pokroky ve čteni jsou  

ovhvněny zrakovou vadou i dysiektickýnti projevy (zám čna pistnen i slabik, opačné 

eten,, přeskakovaní řádku). Chlapec se  stále nachází ve fázi slabičné analytického čtení 

Náročnost , pom alé tem po se  odráží také ve snížené schopnosti porozum ěni textu.

VýSe zm íněné obtíže jsou  důvodem  matčiných úvah zařadit Martina do školy pro děti se

sp e c n c k ý m í poruchami učení. Dom nívám  se, že  toto řešení by v M artinově případě

mohlo být prospěšné.
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Reflexe k případovým studiím

V elice si vážím otevřenosti a vstřícného přístupu rodin i pedagogt, výše zm iňovaných  

dětí. diícy nimž jsem  mohla nahlédnou do prostředí, podm ínek vzděláváni i vztahfi, ve  

kterých tyto děti vyrůstají. Ve všech případech se rodiny svým  dětem  velm i věnují. 

Zásadní význam při utvářeni jejich  hybnosti měla intenzívní terapie v raném věku. 

Tomáš, Terezka i Martin dodnes cv ič í V ojtovu metodu, která je  při rehabilitačních  

pobytech podporována také dalším i procedurami. Jemná motorika ruky je  cíleně  

rozvíjena prostřednictvím  ergoterapie, arteterapie, příp, muzikoterapie. S přibývajícím  

věkem  dětí je  m otorický vývoj stále více ovlivňován jejích  přirozenou m otivaci. 

Uskutečňuje se skrze zájm ové činnosti, jako je  plavání, hra na hudební nástroj, 

dramatika, počítačové hry nebo psaní deníku.

Psychologická a speciálně pedagogická podpora byla rodinám poskytována od raného

věku dčti. R ozvoj grafom otoriky probíhal v rámci všeobecné přípravy na školní

docházku v mateřské škole, v případč T erezky a T om áše také přímo v poradenském

zařízení. U dělení odkladu školní docházky se u všech děti ukázalo jak o  velm i

prospěšné. Děti nastoupily do školy  vyzrálejší a připravené čelit nárokům vzdělávacím

i sociálním .

Na základní škole jsou  děti vyučovány s využitím  individuálního vzdělávacího plánu, 

do kterého se promítá jejich  om ezen í v hrubé i jem n é motorice. V e všech případech je  

v určité míře v plánu zohledněna tělesná výchova (Martin je z TV osvobozen), český  

jazyk (psaní) a matematika. O btíže dětí v m atem atice souvisí především  

s nedostatečnou představou čísla a sníženou schopností prostorové orientace. Martin 

a Terezka postupují při výuce individuálním  tem pem . U čitelé v této souvislosti shodně 

zdůrazňují uplatňování zásady názornosti s vyšší mírou využití m anipulačních  

pomůcek.

Podpůrná opatření jsou uplatňována v oblasti gratbmotoriky, která se  na první stupni 

promítá zejm éna do hodin českého jazyka -  psaní (v ostatních předm ětech děti pracují 

hlavně s pracovním i sešity  a listy, míra zápisů je  minimálnO. Opatření zahrnují redukci 

m nožství psaného textu, zvýšenou časovou dotaci pro psaní, využití pom ocných linek, 

zvětšení formátu listu ap. Specifické obtíže jsou  zohledněny při hodnocení. V případě
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T erezky a Martina bylo třeba zajistit upraveně stabilní sezen í a speciální lavici 

Charakter grafického projevu sc u jednotlivých  dětí líSi. Z ávisí především  na zpřtsobu 

úchopu, schopnosti vizuom otorickě koordinace a volnosti ruky. V rozdílné míře se 

projevttji prvky organicity. Chlapec s hemiparézou používá při psaní levou ruku. Ruka 

není dominantní, íím ž  je  nácvik ztížen , není vSak poznam enána spasticitou. Při psaní je  

ruka uvolněná, což  chlapci um ožtiuje správuý úchop i přítlak na psací uáíin í. Dívka  

s diparetickou formou je  taktéž schopna správného tíebopu, ve vyšSÍ míře je  třeba 

pracovat na uvolnění ruky vycházejícího zra tm n n ilio  kloubu. U chlapce  

skvadruparetickou sym ptom atologií byl ve druhém ročníku (po zhodnocení 

dosavadního nácviku psaní) zvolen  alternativní způsob psaní - na počítači. Toto řešení 

se ukázalo jako velm i vhodné. Jednak um ožfiuje chlapci dále se  rozvíjet po stránce 

m otorické (koordinace rukou, přesnost zacíleni, izolované používání prstů), jednak po 

stránce jazykově Qe potřeba posílit oblast čtení, ve které se chlapec stále nachází na 

úrovni slabikován,-). V šechny tři děti stoji p ísem ný projev veliké úsilí a energii, ani 

svým  tempem dosud nevyhovuje praktickému využití. Z těchto důvodů se ukazuje 

nácvik psaní na počítači jako vhodné řešení také u Tom áše a Terezky. V případě obou  

chlapců psaní i čtení znesnadňuje zraková vada (strabism us). C elkový školní výkon je  

u všech dětí ovlivněn sníženou koncentrací pozornosti a vyšší mírou unavitelností 

U čivo je  podáváno po malých dávkách s častým  střídáním činnosti a odpočinku.

Ukazuje se, že  v íce  než na použitě m etodě závisí na osobnosti učitele, jeho empatii 

a kreativitě, s jakou dokáže rozvoj gratbm otoriky u dítěte podnítit. U čitelé našich dětí 

využívali při nácviku psaní výše  uvedených postupů na procvičení a uvolnění ruky 

(s m nohým i nápaditými obm étiam i). Graforiiotorická cv ičen í byla realizována p om ocí 

standardních pracovních sešitů (ve formátu A 4). Při nácviku psaní bylo u T e r e l y

a T om áše využito běžné písanky (pro potřeby T erezky byl fornrát zvětšen  na velikost

A4), v případě Martina speciálního sešitu s širokými linkami

V závěru refle.xe nesmím opom enout skutečnost, že  se jedná o  děti integrované do 

běžných škol. Začlenění do kolektivu intaktních vrstevníků se u všech tří dětí více č ‘ 

m éně daří. U Terezky a Martina se  kom unikace nerozvijí tak spontánně j a k o T e z i  

ostatním i spolužáky a je  třeba ji podporovat. Spíše než pohybová bariéra zde hraje roli 

skutečnost odlišnosti, která je  dána specinekým  psychom otorickým  vývojem , 

rozdílnými Životními zkušenostmi i povahou dítěte.
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ZAVER

D ovednos, čten í a psaní je  důležitou d isp ozicí pro dalSÍ vzdélávání ditéte s DM O  

v prostředí bčžně Školy, Přestože na knižním trhu nacházím e mnoho titulů zabývajících  

se  tématem grafom otoriky i détské m ozkové obrny, jen  v zanedbatelné míře jsou  tato

dvě témata propojena v konkrétní m elodický celek . D ip lom ová práce je  m ojí reakci „a

tento uvedený nedostatek.

Cílem  práce bylo vytvořit ucelený m etodický materiál k rozvoji grafom otorických

dovedností détí s DM O  individuálně integrovaných v běžné škole. U vedený m etodický

postup vychází ze  zásad práce s dětm i s centrálním postS en ím  hybnosti i potřeby

navození správných pracovních návyků pří kreslení a psaní. O sobně jej pojímám jako

otevřeny systém , který počítá s vlastní invencí a kreativitou pedagoga (rodiče) jem už

podává obecný návod, jak při podpoře grafom otorického rozvoje dítěte postupovat

Z v láS n i pozornost je  věnována období přípravy na psaní, jeh o ž  cílem  je  navodit pružný

psaci pohyb vycházející z  uvolněné ruky. Předpokladem dosažení tohoto cíle je

intenzivní dlouhodobá práce na rozvoji jem né m otoriky a vizuom otorické koordinace

V uvedených návodech a doporučeních se opírám o  teoretické i praktické poznatky

citovaných autorů, jejichž zkušenosti vycházejí z  mnohaleté práce s dětm i se 

speciálním i vzdělávacím i potřebami (včetně diagnózy DM O)

Na nesnadnou cestu rozvoje gratbm otorických dovedností dítěte s centrálním

postižením  hybnosti poukazuji prostřednictvím případových studií tří dčtí

integrovaných do běžných tříd. Na základě získaných informací popisuji vývoj d ě lí Iď
narozeni do současnosti, zabývám se m ožnostm i speciálně pedagogické

a p sychologické podpory v průběhu procesu integrace a především  zaznam enávám

skutečný průběh rozvoje grafom otoriky těchto dětí. Zejm éna se soustředím  na období

přípravy a nácviku počátečního psaní na základní škole Informnr^ :
• iiuu iiiidce jsem  čerpala

z rozhovorů s rodiči a učiteli dětí a v jednom  případě také z o so b n í zkuše  

doprovázení dítěte v pozici asistenta pedagoga.

Ráda bych diplom ovou práci poskytla učitelům  a rodičům dětí s ppntfói '
'  ̂ centrálním postižením

hybnosti, pro které, jak věřím, bude návodem  a inspirací.
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P Ř ÍL O H A  1 - O N T O G E N E T IC K Ý  V Ý V O J  H Y B N O S T I

1.1 Hrubá motorika

3 měsíce:

4 měsíce:

5 mésícíi:

6 měsíců:

7 měsíců:

8 měsíců:

9 měsíců:

10 měsíců:

11 měsíců:

12 měsíců:

13 měsíců: 

15 měsíců: 

18 měsíců:

21 měsíců:

24 měsíců:

vsedě udrží hlavu; vleže na břiše se opírá o předloktí 

vleže na břiše se opírá o lokty

posazuje se při tahu za ruce; vsedě drží hlavu stabilně 

vsedě s oporou zad drží trup vzpřímeně

vleže na zádech zvedá hlaví,; převaluje se z břicha na záda, ale také ze 

zad na břicho; sedí již  několik sekund bez opory 

točí se dokola na břiše

sedl delší dobu na zem i, do ln í končetiny natažené; sed í na zem i,

převalí se a udrží se vesloje několik sekund, když je  drženo za rucc!

stoji u opčry; sedá si jako  zajíc a vzpřímí se na kolena, ruce opřené o 

Židli

opírá se o zábradlí břichem nebo zády; sedí na okraji stolu za dohledu;

samo se postaví, když se drží pevné opěry; stojí sam o opřeno proti zdil 

jd e  v chodítku nebo když se opírá o židli

z  lehu se posadí Jen s oporou o  podlahu; vsedě se  otáčí dokola; dělá 

úkroky do stran, když se  opírá o  zeď; jde, když se drží za ob ě ruce

jd e, když sc drží za  jednu ruku; sedí na okraji stolu bez dohledu; leze

po čtyřech

vzpřímí se a stojí několik sekund bez opory 

učiní několik kroků bez opory

upadne jen zřídka; dovede udélat dva kroky dozadu; zastaví se před

překážkou nebo na povel; umí se  postavit, aniž se opírá o  zem ; toporně

běží; vy leze  na židli pro dospělé a vy leze  na postel i s leze  z  postele

dovede jit po klikaté čáře; jde z e  schodů, když se  drží za ruku, nebo

.jde do schodů se zábradlím; sedne si na bobek; chodí po nerovném  

terénu

dobře běhá; po schodech stoupá bez opory i po schodech sestupuje bez 

opory; stoupá po šiknté ploše, sestupuje po šikm é ploše; um í upadnout

dopředu; umí nakročit na chodník
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5 roků:

6 roků:

30  m ěsíců: umí sejít z chodníku; skáče sounožm o

3 roky: proji, a za se to u  zavfit; jde po sehodeeh a s.fidá  

nohy; jezd i na tříkolce; nastoupí do auta a vystoupí z něj

4 roky. stojí několik sekund najedná noze

skáče po jedné noze; dovede přejít méně frekventovanou ulici

je  schopno sam o nastoupit do autobusu; jed e  na bicyklu bez 

stabilizačních koleček

7 roků: vystupuje samo z  autobusu

8 roků: dovede přejít i frekventovanou ulici

1.2 M otorika rukou

1 -3 m ěsíce: bere předměty, jen když se dotýkají ruky

3 -4  m ěsíce; hraje si s rukama ve střední íinii; drží rukou předmět

4-6  m ěsíeú: vede předmět ke střední linii; používá současné ob č ruce; um í pom alu

upustit předmět předměty; vede předmět z jed n ě  ruky do druhé-

používá radiálně-palmární (dlaňový) úchop

6-8  m ísfcf,; strká si věci do úst; sahá po předmětu; tahá za ob lečení; bouchá věcm i

O stůl; umí držet dva; hází všechno na zem

8 -1 0  m ěsícíi; uchopuje dávkovanou silou; používá pinzetový úchop; vede předntéty

před sebe a zase zpátky

10-12 m ěsíeíi; používá ukazováček izolované; používá jem n ý p inzetový úchop- třese

předměty; ohmatává předměty; bere ze  stolu dvě věci

18 m ls íc íi;  umí věc volně pustit; ovládá dovnitř sm ěřující příčný úchop- j í  sam o

lžičkou; sam ostatně pije z  pohárku; vybaluje to, co  je  zabalené; ukládá 

a vybírá věci; tluče předměty o sebe

1-3 roky; kreslí čáru m ezi dvěm a body; hnětením m odeluje kuličky a hady- 

šroubuje a otáčí klíčem  v zám ku; sam ostatně si umý^á a utírá ruce ’

2 roky: sam o si svléká oblečení; čmárá na papír; otevírá zdrhovadlo- staví věž

ze  dvou kostek; navléká kroužky na tyč; hází míč neurčeným  směrem-

dává rozinku do lahve ’

2,5 roku: staví věž ze  čtyř kostek; hází m íčem  s rukama nad hlavou- zasune tyč 

do roury; vysypává rozinky nebo perličky z  lahve; listu ji stránkami
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v knížce

3 roky; používá přííný chop s uataženým ukazováčkem ; jf vidličkou; chytá

velký míč oběm a rukama; hází velkým  m íčem  v určitém směru'

maluje zakulacené tvary; přelévá z pohárku do pohárku; skládá papír; 

navléká perličky na drát

3 .5  roku: drží tužku prsty; kresli kruh; staví věž z „sm i kostek; rozbaluje

bonbony; otevírá krabičku od zápalek; svléká si ob lečení

4 roky: dovede uchopit štětec; chytá malý m íček; stříhá nůžkami; zapíná a

rozepíná knoflíky

4.5 roku: kreslí kříž; skládá jednoduché obrazce ze  zápalek

5 let: chylá malé m íčky s rukama nad hlavou; navléká nit do jeh ly; stříhá

podél linie

5 .5  roku: chytá vyhozený míč; chytá m íč jednou rukou; hází za současného

pohybu těla

6 let: kreslí se správným držením tužky; naviji nit na cívku; kreslí dům.

Strom, slunce a podobné obrázky; samostatně se obléká

6.5  roku: kreslí postavu asi s osm i detaily; váže uzel okolo  tužky nebo tyčinky

napodobí deset písmen; kreslí kosočtverec; dotkne se palcem  špičky  

prstu; vystřihuje tvary

7 let:

1.3 Grafomotorika

2-4 m ěsíce: náhodné uchopení

4-6 m ěsíců: radiálně-palmární (dlařiový) úchop

11-13 m ěsíců: jem ný pinzetový úchop; izolované používání ukazováčku

16-18 m ěsíců: první zkušenosti s tužkami -  spíše náhodné

18-24 m ěsíců: koordinované pohyby; je  m ožné strukturovat list n-rním- ................
iisi papíru, zacina rizení

pohybu (stop -  nový začátek); je  m ožné jist B icí; dovnitř otočený  

příčný úchop

2-3  roky: pohyby při kreslení jsou  koordinovanější a jem nější; form y jsou  

rozntanitějSÍ, zprvu hranaté, pak kulaté; začátek zdůrazňování a

používání prvních prvků písma; začíná intenzivní čmárání; m ůže

listovat stránkami
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3-4,5 roku: začátek pravidelných, kontinuálních pohybů při kreslení; zlepšují se 

tvarové variace; příčný chop s nataženým ukazováčkem ; m ůže kreslit 

čáry, izolované a klikaté; m ůže provádět pohyby orientované určitým  

smerem, takže vznikají různě orientované tvary; jsou  m ožné zm ěny; 

korektury a linie jsou  diferencovanější; m ůže skládat papír; tužku drží 

v prstech; dite m uze kreslit kruhy (nejprve otevřené -  později 

zavrene); pohyby se m ohou cíleně vracet k výchozím u bodu; dítě 

začíná pojm enovávat obrázky; umí vym alovat kruh

4,5-5 let: sm ysluplná kresba „hlavonožce“ představujícího panáčka; zvětšuje se 

rozmanitost forem; grafické formy jsou uspořádány tak. že  dávají 

sm ysl; dovede uchopit štětec; dva body spojené čarou; od 5 let jsou  

m ožné vědom é zm ěny směru při pohybu tužkou; dítě umí nakreslit 

kříž; jsou  m ožné nepřetržité, více či m éně pravidelné pohyby; jsou  

m ožné nepřetržité, nazpět sm ěřující pohyby

5-7 let: umí obkreslit a také sam ostatně nam alovat velké postavy; dítě kreslí se

správně uchopenou tužkou; panáček přibližně s deseti detaily

6-7  let: je  m ožné psaní a kreslení v linkách; kresby i písm o se zm enšují

7-8 let: písmo je  spojitější a plynulejší

od 7 let: písmo se vyhratíuje stále individuálněji
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PŘÍLOHA 2 -  TVAROVÉ PRVKY PÍSMEN

Tvarové prvky písmen

Písmo vzniká jako stopa pohybu ruky, který je ve své podstatě kmníiv.v -  ■

s psacím prostředkem vytváříme kružnice......Q  Kružnice ve - •
P „ d . ,s„„

rukou, která piše o v á ly ^ v ^ ě r u  řádku zleva doprava oválv se mrv' -  ■ •’.....■ - ^

čivých oválů Á o \m ./Ž ? 7 !z  levotočivých Posunu''^''  'í™'"!''''* ^

směru řádků, kličky se zužují, až oba jejich protisměrné talry sp l,„ o „  ý Z m  ^

ěl-ii ,r a t„ í tah, na ;eh„ž konci sc ruka „a okamžik

Výsledným grafickým záznamem tohoto pohybu jsou obloukv P ř i  t   ̂ P V u  na opačný, 

horní (ark ád y).;/^ ??? ,

do správně psac, polohy a ,edcn,e-li tyto psaci pr.ky ,e  smérp řádko, m ěn. sejejich  s k , „ „ " L T I

i. okrajům pap.ru a k ose radku a tím i jcjich „ary. M ísto stojatých ova lí json „vály skloněné Í !

osa svím s linkou uhel m ěnil „ež 90 s.upM ). Z horních „blouka vznikají horní zátrhy / 7  'd

nich oblouki dolni zátrhy.....iZ . . . ,  Spojime-li jedno,azně horní a dolní zátrh vznikne ^ 7 .7  -

P fecházlm c.i z jednoho oválu na druhý a z^ěnim e-h přitom sm ěr kroužen,.' vzniká hadovka t a

zachovavá sklon p,sma. S.ejne vzniká vlnovka, která jc ležatá. Vedle úplných uzavřených oválu se u „

iieh písmen vyskytují částí oválí, jímž říkáme oblouky. Kromě obloukO horních a dolních r o a z n á v á l -' 
oblouky levé. které jsou vypouklé doleva......a „b |„u k y  ^

rozeznáváme ještě obraty, to jsou tahy, jimiž jednak měníme směr pohybu ruky iednak'íimi 7 "

jednotlivé prvky v písmena. Obraty mohou být obloučkové kličkové a ostré T

. - ■T - ■ . . - Tento vyčet prvků 7rpli
postačí k presnemu výmezem tvaru všech písmen malé a velké abecedy
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P Ř ÍL O H A  3 -  U K Á Z K A  G R A F IC K É H O  V Ý K O N U  D F T Í  
Z P Ř ÍP A D O V Ý C H  S T U D IÍ

3.1 -  T om áš

V  [/■

..... o

6

;

?■« gn,f„nu„.,ňcké napodobovací schopnosti

154



Slabikář II7
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Rudulínkii, 

dej mi hráškiij

povozím tě 71

mm
t

na Qcásicu.
" l n e ; .............T -  , ,  , 7

Pnvozfm tě

po lavici. '7 p '7 [r1 ĵ ^  

p o v Q z í m J ě

po světnici..
Slabikář m  j  ^ v / .
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Ukázka zápisu v deníku
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3.2 -  Terezka

K rásně p iste:

ú y á J

16

ůL

1 /

, A /

M

ÍT
í £ a ___________

MfO ťí!

¥ V r  

h X
p S m r o z a « n l‘™ ' n .  . „ ,„
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Prepište básničku: Malování koně. (JiříŽáček) 
Proč se ten kůň tolik směje 
proč se tolik řehtá?
Markétka ho pastelkami 
za ušima lehtá!

2

A .

O.

/

/ / r 7 i  A
Inď iv iď uáfně^ |^cv ič i i | te  nrj

d ^ / ( T ,  A , .
r^b lém ová písmen.i

d^í£MI3 I £ U j
/

PrepiSle a zazpívejte si: Pod naSím okýnkem

rostou tam tři růže, 
pod naSím okýnkem 
roste tam štěp. /

(pn-d/  rn A - / ¿o i^  t}4 A yy) L .
^ á č C a X

/ Í m 4 ^ v  y íú A h y L ý J y ^ y ly

¡y i/ ý / y ]

/¡A m y  /  / ________
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3. 3 -  M artin
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Me?.i písmena nnpíS J,  ̂ \
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■ 1 f  ̂/ i 
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_ .... í. / T ~  : h''i ; / ' li ■/ '/ 1 ''1 ' /I M -ii_i.
n

íV v
- J l.  ^1P ~ T ,  í p 1 
---------- K í?

(J '
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P Ř ÍL O H A  4 -  D O P IS  R O D IČ Ů M  V Y B R A N Ý C H  D Ě T Í

V Praze d n e ....................... 2007

V ážení rodiče,

velice  si cenim  Vašelio řasu a ociio ly  pom oci mi při získáváni podnélů a iníbrmací,

které budoi, základem výzkum né části mé diplom ové práce zam éřené na rozvoj 

grafom otoriky u integrovaných dětí s DM O.

Zavazuji se, že  žádné osobni údaje Vás ani Vašich déti v této práci nebtidot, použily. 

Děkuji Vám za spolupráci

Hana T om ášková

Hana Tom ášková  

Starovičská 450  

691 67 Šakvice

Tel: 608 080  673  

e-mail: hana.tom @ em ail.cz
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