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Abstrakt

Tato práce se zabývá specifickou oblastí poruch učení, která souvisí s hrubou a jemnou
motorikou. Proto se zaměřuje především na projevy dysgrafie. Jejím cílem je totiž
postihnout zvláštnosti této poruchy v závislosti na kresbě a výtvarných schopnostech žáků.
V práci je použita Rey-Osterriethova komplexní figura a doplňující úkoly, které jsou s touto
figurou srovnávány. Rey-Osterriethova komplexní figura je známý a používaný
diagnostický nástroj v oblasti poruch učení a v této práci slouží k porovnání výkonů žáků.
Důležitá je výtvarná schopnost žáka, jeho vnímání perspektivy, prostorové kompozice
a práce s linií. Výkon každého žáka je v práci podrobně popsán, jak pomocí kvantifikace,
tak pomocí písemného popisu. V práci se také nachází kazuistiky a porovnání výsledků
žáků, kteří se odlišují od průměrných hodnot.

Klíčová slova

Specifické poruchy učení, dysgrafie, Rey-Osterriethova komplexní figura, kresba, vývoj
dětské kresby
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Abstract

This dissertation is based on specific areas of learning and disabilities that are related to
gross and fine motor skills and the main focus is on the manifestations of dysgraphia. The
aim is to affect the peculiarity of these disorders depending on the drawing and artistic
abilities of students which requires Rey-Osterrieth's complex figure and additional tasks
that are compared with this figure. Rey-Osterrieth's complex figure is a well-known and
used diagnostic tool in the field of learning disabilities and it is used to compare the
performance of students. The student’s artistic ability, perception of perspectives, spatial
composition, and work with lines are very important. The performance of each student is
described in detail in this dissertation, both through quantification and through a written
description. In the dissertation, there can found a case study and a comparison of
students that differ from the average data.

Keywords

Specific learning difficulties, dysgraphia, Rey-Osterrieth complex figure, drawing,
development of children’s drawings
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Úvod

V poslední době učinilo české školství posun v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami, hlavně pak s jejich začleněním do školního kolektivu alias inkluzí.
Osobně si toho všímám jako učitel, ale i jako bývalý žák a student, kterého se daná
záležitost dotýkala.
Mým hlavním profesním oborem je výtvarná výchova, a proto si přirozeně všímám
profesních záležitostí právě z tohoto úhlu pohledu a profesního přístupu. Během svého
studia jsem se setkal s učiteli výtvarné výchovy, kteří dokázali vyčíst z dětské
kresby, většinou bez jasného zdůvodnění, že daný žák trpí nějakou poruchu učení.
Právě tato zvláštnost mě inspirovala k tvorbě této diplomové práce, ve které se chci
pokusit vytvořit koncept úkolů, na základě kterých by bylo možné vysledovat anonymně
žáky s takovými grafickými zvláštnostmi, že by se dalo zvažovat o znacích poruch učení.
Existují-li určitá specifika ve výtvarném projevu žáků, která by mohla napomoci v jejich
diagnostice žáků s problémy v grafické produkci, a která jsou současně jen tušena právě
pedagogy výtvarné výchovy, kteří možná dokážou pomocí specifických rysů tvorby daných
žáků odhadnout jejich specifické problémy, pak se je v této práci pokusím vystihnout.
Poruch učení je však velká škála a značná část z nich se v grafomotorickém projevu přímo
nevyskytuje. Proto jsem dané téma zúžil na poruchu učení, která je velmi blízce spjata
s oblastí výtvarné tvorby, a to dysgrafie.
Tyto dva fenomény, známky dysgrafie a dětský výtvarný projev, bych chtěl porovnat
pomocí jednoduchých výzkumných metod a vytvořit tak sondu do velmi složité
problematiky.
Kresba je, vedle textu, hojně používaným nástrojem vyjádření žáka i prostředkem k jeho
učení. Souvislost mezi poruchami učení u žáka a jeho zpracováním textu má být známa
7

i široké odborné veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání, naproti tomu je sice kresebný
projev žáka na základních školách hojně využíván, i vzhledem k jeho nutnému začlenění
dle RVP, pro rozpoznání jeho specifických potřeb a vloh se však příliš nepoužívá –
nebereme-li v potaz odbornou diagnostiku v pedagogicko-psychologické poradně nebo
jiném poradenském zařízení.
Lze si také položit otázku, zda je žák s dysgrafií nedostatečný i ve svém kresebném projevu
a jak, a také zda a jiná výtvarná produkce kresba nemůže přispět v pozitivním vývoji jeho
nedostatečnosti, či ji nemůže dokonce využít i jako pomocnou sílu v případě, že je jeho
vyjádření textem výrazně oslabené.
Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické, která nabízí stručné shrnutí problematiky
poruch učení, a výzkumné, jež má za cíl, jak již bylo zmíněno výše, nalézt spojitost mezi
výtvarným projevem žáka a jeho potenciální poruchou a nejlépe tuto spojitost využít
v jeho prospěch ve formě možné diagnostiky pomocí kresby.
Teoretická část tak dále obsahuje stručný popis jednotlivých poruch učení se zaměřením
na dysgrafii a dyspinxii, které mají na výtvarný projev žáka zřejmě nejvyšší vliv, vzhledem
k problémům týkajícím se jeho hrubé a jemné motoriky. Důležitý je také rozdíl mezi
kresbou a malbou (konkrétní rysy kresby lépe postihují zkoumanou oblast, malba nebude
v této práci sledována) a nástroji jejich replikace. Písmo bude pouze zmíněno, ač je
stěžejním prostředkem k rozpoznání mnoha poruch učení, tak není součástí úkolu této
práce.
Naopak velmi důležitou součástí práce s žáky bude využití již existujícího nástroje
k diagnostice grafického projevu, který se využívá v pedagogicko-psychologických
poradnách, a to Rey-Osterriethovu komplexní figuru, která pracuje nejen s oblastí
motoriky, ale sleduje i žákovu práci s geometrickými tvary, a tudíž i prostorem,
představivostí i pamětí. Vzhledem k jejímu širokému uplatnění a funkci bude vhodným
prostředkem pro porovnání výsledků předpokládaného nástroje pro diagnostiku, pro jeho
využitelnost a funkčnost.
8

Výzkumná část definuje otázky, metodologii a postup výzkumu – jejím hlavním obsahem je
pak oblast výtvarných úkolů, které mají žáci 1. stupně základní školy zpracovat
a které

budou

vyhodnocovány

v následující

části,

a to

pomocí

kvantitativní

metody, bodového ohodnocení a komparace výsledků. Každý úkol bude rozebrán nejdříve
zvlášť, aby byla postihnuta jeho specifika či významné odchylky od průměru.
Práce se však zaměřuje i na údajnou schopnost učitelů výtvarné výchovy rozpoznat
poruchu učení u žáka pomocí jeho kresebného projevu, a tak je součástí výzkumu
i dotazník obsahující směrodatné otázky k problematice diagnostiky v oblasti jejich třídy.
Výzkum bude respektovat zákonnost a GDPR, proto nebude možné žáka zpětně dohledat,
každý jedinec zahrnutý do výzkumu bude mít své označení, které nebude nijak poukazovat
na jeho osobu.
V závěrečné

části

bude

ponechán

prostor

diskusi

o významu

zjištěním, případným slabinám i jeho užitečnosti k dalšímu bádání.
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výzkumu,

jeho

1. Poruchy učení

„Specifické vývojové poruchy učení bývají často definovány jako neschopnost nebo snížená
schopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za přiměřené
inteligence a sociokulturní příležitosti.“1
Tyto poruchy se začaly řešit v naší zemi již v 50. letech minulého století. „Ta započala
v 70. letech legislativním vymezením specializovaných tříd, hlavním odborným garantem se
staly okresní a krajské pedagogicko-psychologické poradny. V 90. letech dochází ke změně
v systému péče o děti s poruchami učení а k integraci dětí s těmito poruchami do běžného
školství. Aktuálními jsou problémy dyslektiků na 2. stupni ZŠ a na středních školách.“ 2
Poruchy učení jsou i v současnosti zdrojem častých nedorozumění mezi pedagogy a žáky.
Žáci tyto diagnózy mohou tendenčně zneužívat. Pro učitele je obtížné nalézt objektivní
postoj a vhodnou metodu práce a komunikace s touto skupinou studentů. Můžeme se
i dnes stále setkat s tím, že vyučující místo hledání alternativního vysvětlení dává žákovi
jednodušší zadání anebo žáka z dané činnosti vyloučí úplně. Mnohdy je pro učitele těžší
zvládnout takového žáka, poněvadž daná porucha učení je často doplněna poruchou
pozornosti, označovanou jako ADD/ADHD. Můžeme říci, že žák nemá problém
s inteligencí, ale problémem mohou být nižší poznávací funkce, jako je zrakové vnímání
a paměť, sluchové vnímání a paměť; doprovodnými jevy mohou být i nedostatečně
rozvinuté jazykové schopnosti a dovednosti, hrubá a jemná motorika, senzomotorika. Dle
definice Langmeiera, který inteligenci definuje jako „schopnost pochopit a vytvářet
významy, vztahy a souvislosti podle smyslu“3 nebo Vágnerové, že inteligence je „souhrn
komplexních vlastností, která zahrnuje schopnost myslet, schopnost učit se a schopnost

1

JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ H. – Dysgrafie-Metody reedukace speciálních poruch učení, s. 5.
KUCHARSKÁ, A. – Specifické poruchy učení v systému pedagogicko-psychologického poradenství,
in https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=3061&lang=cs
3
POKORNÁ, V. – Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování, s. 75.
2
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adaptace,“4 můžeme konstatovat, že žáci s těmito problémy mají sice problém s učením,
ale nějakým způsobem ho zvládají a mnohdy překvapují právě ve vidění souvislostí
a vztahů. Častokrát, když žák překoná stav tzv. „že mu to nejde“, může se pro danou věc
nadchnout, i když ji bude vnímat jiným alternativním způsobem. Tento specifický pohled
na věc mu umožňuje objevovat, tvořit a posouvat dané disciplíny.
Tito žáci jsou označováni jako žáci se specifickými potřebami učení, což lépe vystihuje
danou situaci. Většinou se totiž nejedná o jednu, ale o více poruch učení, které se
navzájem prolínají. Velký význam proto mají podle současné legislativy podpůrná opatření.
Podpůrná opatření jsou dítěti poskytnuta ve škole, jejich první stupeň je dokonce plně
v kompetenci školy, jedná se o individualizaci přístupů k žákovi ze strany učitele, zařazení
do intervenčních skupin ještě před vyšetřením ve školském poradenském zařízení.
Doporučení, která konkrétní podpůrná opatření se mají v navazujících stupních podpory5
realizovat, bývá v návaznosti na komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření, které se
realizuje ve školském poradenském zařízení.
Nejčastěji to bývá realizace pedagogické intervence, doporučení speciálních pomůcek,
pomoc asistenta pedagoga či individuální vzdělávací plán. Diagnostiku v pedagogickopsychologických poradnách (dále jen PPP) provádí psycholog a speciální pedagog. Do PPP,
dle aktuální legislativy žák mnohdy dochází se zprávou, jak byla školou prováděna podpora
v 1. stupni podpůrných opatření.
Poruchy učení mají také vliv na vývoj dětské psychiky, především v oblasti sebevědomí
a sebepojetí. Dítě může trpět pocitem méněcennosti z důvodu lepších výsledků spolužáků
či vrstevníků, což může vést k odporu k učení, školnímu prostředí nebo i nějaké konkrétní
činnosti, se kterou je jeho porucha učení spojená. Což dokládá i výrok profesora Matějčka
„Neúspěšnému dítěti se samozřejmě dostává méně pochval, méně povznášejícího ocenění,

méně odměn, ale naopak více trestů, odsudků, výčitek, zahanbujících poznámek. Dítě je
4

POKORNÁ, V. – Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování, s. 75.
2. – 5. stupeň, in http://katalogpo.upol.cz/obecna-cast/3-komu-jsou-podpurna-opatreni-urcena/3-1stupne-podpurnych-opatreni/
5
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tak zaháněno do izolace a utvrzováno ve svém vědomí méněcennosti. Tento pocit je ovšem
velmi nepříznivou základnou pro motivaci ke školní práci.“6 Dále také uvádí, že specifické
poruchy učení mají vliv na orientaci žáka v sociálním prostoru, která pro takovéto žáky
bývá často komplikovaná. Mají problémy s rozklíčováním především neverbální
komunikace (gesta, tón hlasu, mimika, …).7
Specifické poruchy učení nekomplikují jen vzdělávací proces ve školním prostředí, nýbrž se
projevují i v pracovním procesu, potažmo v celoživotní profesní dráze, například v oblasti
profesního uplatnění,8 a tak v životě vůbec, v jeho nejširším pojetí.

1.1 Podpůrný systém pro žáky se specifickými poruchami učení

Od 1. 1. 2005 je platný zákon č. 561/2004, který vymezuje kategorie žáků se speciálním
vzděláváním; jsou mezi nimi i žáci se specifickou poruchou učení.9 Následně na něj
navazuje tzv. třístupňový model péče,10 který definuje jasná tři „stupně“ řešení
podpůrných opatření, je i jasně definováno, kdo se jimi v daném stupni zabývá.
1. Individualizovaná pomoc učitele: „Učitel/třídní učitel eviduje počáteční obtíže žáků,
provádí pedagogickou diagnostiku pro zjištění žákových vzdělávacích specifik, realizuje
dopomoc v hodinách a případně i občasnou pomoc mimo vyučování.“11 Daný učitel vytváří
materiály vytvořené a určené přímo danému žáku, učitel také intenzivně spolupracuje
a komunikuje s rodiči. Dále učitel zakládá „portfolio žákových výtvorů“, které má za cíl
mapovat pokroky žáka. Jestliže obtíže žáka nevymizí za 3–6 měsíců této individualizované
6

MATĚJČEK, Z. – Specifické poruchy čtení, s. 211.
MATĚJČEK, Z. – Specifické poruchy čtení.
8
KOLÁŘOVÁ, M. – Vliv výtvarných aktivit na reedukaci specifických poruch učení, s. 27.
9
KOVÁŘOVÁ, R. – Specifické poruchy učení ve školní praxi, in https://is.muni.cz/th/vt3j7/
10
MERTIN, V., KUCHARSKÁ, A. – Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení kritérií
k poskytování péče všem potřebným žákům, s. 6-16.
11
MERTIN, V., KUCHARSKÁ, A. – Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení kritérií
k poskytování péče všem potřebným žákům, in
http://www.nuv.cz/uploads/RAMP_S/publikace/MZ_3MP_DEF_verze_pro_webove_stranky_4.8.2014.pdf,
s. 6.
7
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pomoci, učitel iniciuje spolupráci se školním poradenským pracovištěm, popřípadě, ale jen
zatím konzultačně, se školským poradenským zařízením.12
2. Plán pedagogické podpory: Tento plán vytváří učitel, třídní učitel a školní poradenské
pracoviště, případně i ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Je strukturovaný
a cílený na jednotlivé předměty s ohledem na silné a slabé stránky žáka, které musí
definovat. „Dále využívá individualizovanou podporu: opakovanou individuální práci se
žákem může poskytovat také proškolený učitel, školní psycholog nebo školní speciální
pedagog. Pokud ani tento přístup nepomáhá vyřešit vzdělávací obtíže žáka (během
uvedené lhůty 3–6 měsíců), je po analýze realizovaných přístupů doporučeno komplexní
pedagogicko-psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení.“ 13
3. Individuální vzdělávací plán: Pokud první dva stupně nevedly k překonání vzdělávacích
obtíží u konkrétního žáka, je kompletně vyšetřen školským poradenským zařízením. Pokud
je žáku diagnostikována specifická porucha učení, tak je mu následně vypracován IVP14
a jsou doporučeny, následně i realizovány, odborné intervence s ohledem na specifičnost
obtíží.15
Z tohoto třístupňového modelu tedy vyplývá, že do řešení obtíží žáka, které mohou být
následně diagnostikovány jako specifické poruchy učení, jsou v prvé řadě zapojeni rodiče,
učitel předmětu, ve kterém má žák obtíže, a třídní učitel. Následně se přidává školní
12

Viz MERTIN, V., KUCHARSKÁ, A. – Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení kritérií
k poskytování péče všem potřebným žákům, in
http://www.nuv.cz/uploads/RAMP_S/publikace/MZ_3MP_DEF_verze_pro_webove_stranky_4.8.2014.pdf, s.
6
13
Viz MERTIN, V., KUCHARSKÁ, A. – Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení kritérií
k poskytování péče všem potřebným žákům, in
http://www.nuv.cz/uploads/RAMP_S/publikace/MZ_3MP_DEF_verze_pro_webove_stranky_4.8.2014.pdf, s.
7
14
Individuální vzdělávací plán
15
Viz MERTIN, V., KUCHARSKÁ, A. – Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení kritérií
k poskytování péče všem potřebným žákům, in
http://www.nuv.cz/uploads/RAMP_S/publikace/MZ_3MP_DEF_verze_pro_webove_stranky_4.8.2014.pdf, s.
7
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poradenské pracoviště, což zahrnuje minimálně výchovného poradce a metodika
prevence, popřípadě i školního psychologa či speciálního pedagoga, pokud na škole
působí. Dále se může poradně zapojit, nebo v posledním stupni provádí diagnostiku
a doporučení, školské poradenské zařízení, což jsou bud´ pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně-pedagogická centra.16
Třístupňový model péče stál v základu nových přístupů k jedincům se speciálními
potřebami. Od roku 2016 jsou definována podpůrná opatření pro všechny žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.17 A i když je v současné době systém podpory
pětistupňový, výše popsaný model ilustruje změny v přístupech k potřebným žákům – od
diagnózy k preventivně-intervenčnímu modelu.

1.2 Dyslexie

„Je to pojem nejznámější. Byla a je poruchou nejnápadnější, proto se o ní hovořilo nejdříve.
Uvádí se, že spolu s dysortografií tvoří 80 % specifických poruch učení. Dyslexie může zcela
rozvrátit scholaritu dítěte a později celý jeho profesní a soukromý život.“18 Znamená to, že
žák, student nebo i dospělý jedinec má problémy s čtením textu, s vnímáním jednotlivých
písmen nebo se spojováním slov do vět atd. Časté jsou obtíže s dekódováním slov,
přehlížením některých liter, spojené s následným domýšlením liter, případně domýšlením
kontextů celých vět.19 Může také zahrnovat sníženou schopnost analyzovat a syntetizovat
zrakem a poruchu prostorové orientace či poruchu vnímání pravé a levé strany. To souvisí
s nižší schopností vizuální paměti. U těchto žáků se rozvíjí jiné formy paměti, které tyto
nedostatky kompenzují. Jedná se například o sluchovou paměť.
Při diagnostice této poruchy učení je sledováno několik aspektů – jednak jde o posouzení
16

Viz http://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/skolska-poradenska-zarizeni
Viz http://www.nuv.cz/uploads/Metodika_pro_nastavovani_podpurnych_opatreni_unor_2016.pdf
18
SWIERKOSZOVÁ, J. – Aspekty dyslexie dospělých, s. 24.
19
JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. – Dyslexie - Metody reedukace speciálních poruch učení, s. 13.
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úrovně rozumových schopností, jazykových a percepčně motorických funkcí. Pozornost je
věnována i behaviorálním projevům ve čtení – bývá obvyklé, že u žáka s dyslexií dochází
k nepřesnému čtení, vyskytuje se větší chybovost, např. záměny písmen či vynechávání
diakritiky, domýšlení konců slov či kontextu vět. PPP20 se zaměřuje na to, zda žák nepřidává
nebo nevynechává písmena, slabiky či celá slova ve větách, tj. přesmykávání. Snad
nejtypičtějším znakem dyslexie je záměna podobných písmen např. b-p-d nebo m-n.
Pro práci se žákem s dyslexií neexistuje jednotný postup či konkrétní univerzální cvičení.
Jak již bylo řečeno výše, příčinou jsou různé kombinace poruch u každého dítěte. Základem
je čtení a práce s textem, ale záleží na tom, na co se zaměřujeme (např. dělení a spojování
slabik do slov, plynulost četby, nácvik významu symbolů či písmen atd.).
Na základní škole se pracuje s touto problematikou více individuálně, na dalších
vzdělávacích stupních se spíše už jen kompenzují dané problémy individuálním
vzdělávacím plánem. Velmi úzce také dyslexie souvisí se čtenářskou21 a vizuální
gramotností,22 které jsou na podstatě vnímání sémantických či celkově vizuálních podnětů
založeny.

1.3 Dysgrafie

„Porucha postihuje osvojování jednotlivých písmen, úpravu písemného projevu.“23

20

Pedagogicko-psychologická poradna
„Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej
k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života
společnosti." in https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/446/CO-JE-CTENARSKA-GRAMOTNOST-PROC-A-JAK-JIROZVIJET.html/
22
„Vizuální gramotnost se používá jako základní termín při studiu dějin umění, ikonologie a vizuální kultury
již delší dobu. Je to silná a zdánlivě nevyhnutelná metafora, která srovnává nabývání rozdílných úrovní
znalostí ve vizuální oblasti (dovedností, kompetence a odborných znalostí) se znalostí jazyka a literatury.“
in https://clanky.rvp.cz/clanek/c/u/3021/VIZUALNI-GRAMOTNOST-NEBO-GRAMOTNOSTNIVIZUALNOST.html/
23
SWIERKOSZOVÁ, J. – Aspekty dyslexie dospělých, s. 24.
21

15

Znamená to, že se projevují nedostatky v jemné ale i hrubé motorice, paměti a prostorové
orientaci.24 Motorika, ať jemná či hrubá, v tomto ohledu souvisí s uchopováním
a manipulací s drobnými předměty. Je zajišťována malými svalovými skupinami. Konkrétně
zahrnuje: manipulaci (pohybové aktivity rukou při práci s předměty v rámci běžných
denních aktivit), pracovní nebo zájmové aktivity, mimiku (pohybová aktivita obličeje),
grafomotoriku (pohybová aktivita při grafických činnostech), logomotoriku (pohybová
aktivita mluvních orgánů při artikulované řeči), oromotoriku (pohyby dutiny ústní),
vizuomotoriku (pohybové aktivity se zpětnou zrakovou vazbou).25
Laicky řečeno, dítě má problém jak s čitelností a úhledností písma, tak i s držením psacích
pomůcek. Velmi často jde i o spojení s procesem psaní jako takovým, poněvadž žák často
drží psací nástroj křečovitě a mívá nejen křečovitý úchop, ale často celé zápěstí či ruku.
Psaní samo o sobě bývá buď velmi pomalé, nebo až nezvykle rychlé a zbrklé.26 Tyto
problémy se většinou projeví až ve škole, kdy se dítě učí psát, v předškolním věku však dítě
nemusí jevit zájem o kresbu. Nemusí jít vždy o dysgrafii, může se jednat o zafixovaný
špatný úchop psací pomůcky z mateřské školy nebo z domova, který se pak obtížně
přeučuje.
Při diagnostice dysgrafie se sleduje jak samotný výsledek (vedení čar, roztřesenost tahů,
čitelnost, sklon písma atd.) a vlastní postup při psaní, tj. to, jak žák drží psací pomůcky, kdy
žák nedrží psací pomůcku s mírným sklonem nad papírem, ale kolmo. Dále je sledován
samotný úchop psací pomůcky a poloha loktu při psaní. Často má žák loket „ve vzduchu“,
což přispívá k nestabilnosti až k nečitelnosti písma. Dalšími sledovanými aspekty při
diagnostice jsou tempo práce žáka, zda žák samostatně pracuje bez vedení, zvládá samotný
písemný projev a umění napodobit tvary a písmena. Dále sledujeme plynulost pohybu při
psaní, jak žák napojuje jednotlivá písmena na sebe, sklon písma nebo to, jak doplňuje
diakritická znaménka. Důležitý je také přístup k žákovi a práce s jeho kladnou motivací čili
24

SWIERKOSZOVÁ, J. – Aspekty dyslexie dospělých, s. 24.
OPATŘILOVÁ, D. – Grafomotorika; Jemná motorika; Hrubá motorika, HANÁK, P. – Diagnostika a edukace
dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením.
26
SWIERKOSZOVÁ, J. – Aspekty dyslexie dospělých, s. 25.
25
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poukazování na to, co žáku jde, jaké dělá pokroky atd. Tento přístup je významný nejen pro
motivaci žáka, ale je možné na těchto kladech postavit samotnou nápravu: „náprava je
činnost, kterou s žákem vykonává speciální pedagog či školní psycholog. Jedná se o práci
s danými problémy, které žák má. V rámci dysgrafických problémů se většinou jedná
o grafomotorická cvičení…“27

1.4 Dysortografie
„Dysortografie postihuje grafickou a pravopisnou složku písemného projevu. Do
pravopisné složky se promítají tzv. specifické dysortografické chyby, které nevyplývají
z nezvládnutého osvojování gramatických pravidel.“28
To znamená, že žák nezvládá správně zaznamenávat psaný text, poněvadž nerozeznává
některé gramatické nuance.29 Další projevy jsou vynechávaní slabik, slov i vět, přidávání
písmen, přesmykávání slabik i písmen,30 záměny hlásek podobně jako u dysgrafie (zde
záleží na zvukové podobnosti, u dysgrafie na vizuální podobnosti). Dysgrafik mívá problémy
s rozdělováním slov ve větách, často mu mezi některými slovy chybí mezera, tudíž je těžké
rozeznat, kde slovo začíná a kde končí. Problém mu dělá i psaní čárek či teček na konci vět,
na základě poklesu hlasu. Mezi další možné ukazatele také patří neschopnost žáka
uvědomovat si a reprodukovat rytmus.

1.5 Dyskalkulie
Pojmem dyskalkulie se rozumí porucha učení, která se projevuje nejvíce v oblasti
matematiky, může mít však dopad i v předmětech, kde se matematické dovednosti
27

BEDNAŘÍKOVÁ, J. – Návštěva u malíře - Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let.
SWIERKOSZOVÁ, J. – Aspekty dyslexie dospělých, s. 25.
29
Například má problém rozlišit koncovky u vzoru „pán“ (páni a pány).
30
Např. „por“ místo pro, „sjem“ místo jsem nebo „loko“ místo kolo.
28
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vyžadují (chemie, fyzika aj.). Žák nezvládá matematické operace, abstraktní pojmy
nebo abstraktní myšlení jako takové. Žák se dopouští velké chybovosti v početních
úkonech, ale neznamená to, že by nebyl schopen pochopit matematické zadání nebo
abstraktní myšlení v oblasti například algebry.31 Velmi častý je problém s počtem nul
v číslici, kdy žák neumí rozlišit mezi 100 a 1 000 nebo velmi obtížně pracuje s desetinnou
čárkou.
Všechny problémy v matematice nemusí však být způsobené právě dyskalkulií, jistý podíl
může mít dysgrafie či dyslexie. To, jak se žákovi v matematice daří, není způsobeno jen tím,
zda má či nemá poruchu učení, ale i, stejně jako v jiných oblastech, způsobem
výuky, mentální zralostí, sociálním zázemím, podporou atd.
Ladislav Košč definuje vývojovou dyskalkulii takto:
„1) Praktognostická dyskalkulie: dítě není schopno vytvářet skupiny předmětů o daném
počtu prvků, není schopno dospět k pojmu přirozeného čísla, z toho vyplývají problémy
s porovnáváním čísel a uspořádáním množin přirozených čísel. V geometrii není schopno
seřadit předměty podle velikosti, diferencovat geometrický tvar, pochopit rozmístění
předmětů v prostoru.
2) Verbální dyskalkulie: porucha při označování počtu předmětů, používání znakových
operací, problém s vyjmenováním řady čísel. Dítě není schopno označit danou skupinu
prvků číslem.
3) Grafická dyskalkulie: porucha zápisu matematických znaků. Neschopnost zápisu čísel
přiměřené a stejné velikosti, neschopnost zápisu čísel podle diktátu, zápis číslic ve stejném
pořadí, neschopnost zápisu čísla správně pod sebe podle určitého řádu, porucha při
rýsování geometrických obrazců, porucha pravolevé orientace.
4) Operacionální dyskalkulie: nejrozsáhlejší porucha projevující se naučenou schopností
provádět operace s čísly. Neschopnost rozlišit jednotlivé operace, jejich záměny, nerozlišení
paměťových a písmenných algoritmů, neschopnost řešení úkolů s více operacemi.

31

SWIERKOSZOVÁ, J. – Aspekty dyslexie dospělých, s. 26.

18

5) Ideognostická dyskalkulie: porucha v oblasti chápání matematických pojmů a vztahů
mezi nimi. Neschopnost postihnout určité zákonitosti. Problém při řešení slovních úloh.“32

1.6 Dyspraxie

Tuto poruchu učení najdeme i s názvem vývojová neobratnost či syndrom nešikovného
dítěte. Jedná se o poruchu koordinace pohybů, jemné i hrubé motoriky a také vnímání
vlastního těla a svých pohybů. Jinak řečeno se pomaleji učí ovládat své pohyby
a koordinaci svého těla v prostoru.33 Problémy ale nenastávají jen v předškolním věku, ale
už i v období batolecím. Často dítě nemá v tomto období dostatečný počet stimulantů,
které by ho rozvíjely po pohybové stránce. Dokonce se hovoří o tom, že na celou záležitost
má vliv i to, že je v kojeneckém období dítě více nošeno v sedačkách nebo dlouho pobývá
v kočárku.34 Názory na příčiny se mohou lišit, důležité jsou konkrétní projevy a zejména
důsledky pro daného jedince.
Diagnostika může být prováděna samozřejmě v pedagogicko-psychologických poradnách
nebo ve spolupráci s nimi, bývá tomu zejména tehdy, pokud dyspraxie doprovází jiný typ
specifické poruchy učení. Diagnostikovat se dyspraxie může již od velmi raného věku
dítěte zhruba od 3 let. Testu se účastní i rodiče, kteří popisují (většinou v rámci dotazníku),
čeho si u dítěte všimli a jak se vyvíjely jeho pohybové a motorické schopnosti. U dítěte se
zkoumá aktuální držení těla a pohybové a motorické schopnosti. „Nejpodrobnější složkou
vyšetření je test MABC2, který poměrně přesně zhodnotí tyto složky motoriky: jemnou
motoriku, chytání a házení, a balanční schopnosti a poskytne nám přesná čísla. Na základě
nich můžeme určit, na jakém percentilu se dítě nachází v jednotlivých složkách motoriky
i celkově. Tento test nám poskytne celkem přesný obraz o tom, jak na tom dítě opravdu je
32

BLAŽKOVÁ, R. – Specifické poruchy učení a chování, s. 29.
ZELINKOVÁ, O. – Dyspraxie, in
https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/files/2014/01/P_2007_1_06_Dyspraxie_58_67.pdf
34
Viz na https://www.bebalanced.cz/dyspraxie/
33
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a co jsou jeho silnější a slabší stránky. A dále používáme doplňková, ale neméně důležitá
vyšetření, která jsou zacílena na jednotlivé složky vnímání a motoriky velmi detailním
způsobem. Například nás zajímá, jak umí dítě vnímat a odhadovat rozměry svého těla, jak
umí provádět rytmické pohyby, či jak dobře umí odizolovat pohyb očí od hlavy.“35

1.7 Dyspinxie

Jednou z méně známých, v současné době i často nediagnostikovanou poruchou učení, je
právě dyspinxie. V některých typologiích je často přiřazovaná k dysgrafii, s kterou má
mnohé podobné znaky.
Vágnerová popisuje dyspinxii takto: „Nejtypičtějším příznakem je zjevný nezájem dítěte
o kresebnou činnost. Kresebný projev dítěte s dyspinxií je již na první pohled primitivní, a to
po stránce obsahové i technické.“36
Jsou popsány tři kategorie dyspinxie:
1) Motorická dyspinxie: jejími příznaky jsou špatná nebo nedostatečná práce
s linií, přetrhaná linka, velmi výrazná lineární stopa nebo až přehnaně jemná. Dalším
z ukazatelů je zjednodušování tvarů a přetahování či nedotahování a také, jako u dysgrafie,
křečovité nebo nevhodné držení psacího či kreslicího nástroje.
2) Vizuální dyspinxie: hlavním prvkem je, že dítě není schopno, nebo minimálně, tvorby
vlastní představy. Disponuje malou nebo žádnou vizuální pamětí nebo představivostí. Dítě
není schopno nebo se vyhýbá zachycení třetího rozměru v kresbě. Dále má sníženou
schopnost práce s kompozicí či strukturou výtvarné práce.
3) Integrační dyspinxie: kombinuje prvky obou předchozích.37

35

Viz na https://www.bebalanced.cz/dyspraxie/
KUCHARSKÁ, A. – Specifické poruchy učení, s. 84.
37
MÍCHALOVÁ, Z. – Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních.
36
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Z výtvarného hlediska můžeme říci, že dítě trpící dispinxií nemusí být ve výtvarném
projevu až tak omezeno, protože může používat jiné formy výtvarného vyjadřování. Jeho
práce mohou být i na základní škole velmi zajímavé a osobité, ale to jen za předpokladu, že
učitel umí s takovým žákem pracovat a pokud mu dává dostatečnou tvůrčí svobodu. Neníli tomu tak a jsou po žákovi požadovány všechny prvky provedení dle postupu, tak se žák
pak neztotožňuje s obsahem a může být frustrován z „nezdaru“. Následně ztrácí zájem
o oblast výtvarné tvorby. Totéž se ale může stát u jakékoli poruchy učení a jakékoliv
oblasti výchovné či učební činnosti – žák ztratí zájem o daný předmět či činnost a nemusí
jít ani o poruchy učení, ale jen třeba nedostatečné nebo nedostatečně rozvinuté
schopnosti v dané oblasti.

1.8 Dysmúzie

„V podstatě jde o narušení schopnosti vnímat hudbu a rytmus. Jednou z forem je dysmúzie
expresivní, která se projevuje neschopností dítěte reprodukovat známý hudební motiv.
Nedostatek hudebnosti, kdy dítě hudbu nechápe, neidentifikuje, nepamatuje si ji, bývá
označován jako dysmúzie totální.“38 Může se projevovat neschopností identifikovat tóny, či
v extrémních případech rozeznat hluboký tón od vysokého, sníženou až minimální
schopností vnímat dynamiku zvuku a rytmus, anebo i koordinace prstů při hře na nástroj či
pohybu celého těla.39

38

NOVOTNÁ, M., KREMLIČKOVÁ, M. – Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele in
https://projekty.osu.cz/karp/opory/aktualizovane/16_Aspekty_dyslexie_dospelych_Opora.pdf
39
V takovém případě je možné dysmúzii poznat i v rámci výuky tance.
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2. Kresba

Kresba je jednou z mnohých výtvarných technik a jednou z nejstarších. Nejstarší
dochované kresby jsou datovány 40-30 tis. př. n. l. 40 Jedná se o první výtvarnou techniku,
a jednu z prvních dorozumívacích technik, kterou si dítě začíná osvojovat.
Kresba jako taková však nebyla dlouhou dobu uznávána za samostatnou a svébytnou
techniku. Kresba zastávala většinou úlohu výtvarné studie jednotlivých tematických
elementů, používaných při tvorbě malby či sochy. Svébytné postavení v rámci výtvarných
technik kresba získává až začátkem 19. století. 41
V průběhu 20. století se kresba rapidně rozvíjí a prolíná se i s jinými výtvarnými
technikami, ale zasahuje i z plochy do prostoru či velmi jednoduše zaznamenává
„časoprostorovou rovinu“.42 I přes tyto přesahy do jiných technik či jiných prostředí, která
pro kresbu nejsou typická, zůstává velmi srozumitelnou a jasnou.43 A právě kvůli své
srozumitelnosti a možnosti přenášet doplňkové informace, které text těžko obsáhne či
někde dokonce není chopen přenést vůbec, se stává ideálním a velmi lehce srozumitelným
doplňkem textu: „…with dysgraphia the option to illustrate their own story ideas could
help them evade the need to write in the story-planning phase and use their image-based
plan to generate more elaborate text in their ﬁnal copy. The aesthetic representation of
their story would offer a visual reference, which they could use to generate sentence ideas
as they later compose their text.“ 44 Volněji v kontextu přeloženo: „Pro lidi s dysgrafií může
být jednodušší ilustrovat vlastní nápady pomocí obrázků nebo obrázkové mapy. Estetická
40

Ukázka nástěnných kreseb in https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nejstarsi-kresba-je-ve-spanelsku-ale-jeto-dilo-lidi/r~i:article:748836/
41
LANGER, J. – Myšlení kresbou, s. 2–4.
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Například komiks.
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LANGER, J. – Myšlení kresbou, s. 6.
44
DUNN, M. – Using Art Media During Prewriting, in
https://www.researchgate.net/publication/271928801_Using_Art_Media_During_Prewriting_Helping_Stud
ents_with_Dysgraphia_Manage_Idea_Generation_Before_Encoding_Text
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reprezentace jejich příběhů může nabídnout vizuální referenci, která se dá použít
ke generování vlastních nápadů, když formulují myšlenku do textové podoby.“
Dokonce jeden z britských pedagogických výzkumů potvrzuje, že kresbou žák lépe vyjádří
rozsah svých vědomostí a dovedností, což zabrání v jeho demotivaci a neschopnosti
prezentovat sám sebe v plném rozsahu. 45

2.1 Kresba vs. malba

Zprvu bychom si měli ujasnit základní rozdílnost mezi kresbou a malbou a jejich strukturu,
poněvadž velká část populace tyto pojmy zaměňuje.
Nejprimitivnější definice kresby a malby je, že se maluje barvami a kreslí tužkou
a pastelkami. Z uměleckého hlediska tomu tak přesně není, protože barvou se dá kreslit
a pastely je možné malovat. Jednoznačná definice rozlišení mezi kresbou a malbou
neexistuje, dokonce v mnohých výtvarných dílech i ze všech různých úhlů pohledů není
možné rozlišit, zda jde o malbu či kresbu, ba jsou dokonce použity výtvarné techniky, které
oba tyto „fenomény“ kombinují. Nejlépe by se malba dala definovat z pohledu barvy či
barevných pigmentů.46 „Základem výtvarného řemesla je dokonalé ovládnutí výtvarného
materiálu, tedy barvy.“47 Tudíž, že malba je „míchání pigmentů“, popřípadě práce
s různými barevnými hmotami, a to, jak za mokra, což je akvarel nebo temperová malba,
anebo za sucha, což je například malba suchým pastelem.48
Oproti tomu kresba se dá lépe definovat tak, že se zaměříme na to, jaké výrazové
45

DUNN, M. – Using Art Media During Prewriting, in
https://www.researchgate.net/publication/271928801_Using_Art_Media_During_Prewriting_Helping_Stud
ents_with_Dysgraphia_Manage_Idea_Generation_Before_Encoding_Text
46
Základní složka barvy či výtvarného nástroje, která je nositelem oné barevné podstaty, získává se jak
z přírodních substancí, tak z chemických sloučenin, např. minerály, prach z motýlích křídel nebo již zmíněné
sloučeniny, ty, doplněné o pojivo, tvoří barvu nebo výtvarný nástroj, např. pigment + žloutek = tempera,
pigment + vosk = voskovka.
47
LAMSEROVÁ, J., PREISSOVÁ R. – Výtvarné vyjadřování – práce s barvou ve výtvarné výchově na základní
škole, s. 38.
48
ROESELOVÁ, V. – Techniky ve výtvarné výchově.
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prostředky používá nebo je jimi sama tvořena. Oproti malbě je kresba tvořena liniemi
a body, kterými tvoříme plochy a optický prostor. Nejlépe se tento fenomén dá vysvětlit
ještě na tvorbě s již zmíněnými suchými pastely. Pokud s nimi kreslíme, čili děláme shluky
bodů, čar, linií, šrafur či jiného, jedná se o kresbu. Pokud je však začneme rozmazávat
a míchat mezi sebou, jedná se již o malbu.

2.2 Kresebné nástroje
V průběhu dějin byl nejčastějším kresebným nástrojem uhel. Až v renesanci byl vystřídán
tužkou, která kresbě vévodí dodnes, nicméně není jedinou technikou.
Kresebné techniky bychom mohli rozdělit do dvou základních kategorií: a) suché, b) mokré.
Z tohoto pohledu se laická definice, že se „kreslí suchými prostředky a maluje
mokrými“, jeví jako nepřesná.
Do suchých můžeme řadit již zmíněný uhel, tužku, rudku, křídy, progressa, pastelky,
voskovky atd. Do mokrých zahrnujeme všechny, kterými se dají tvořit linie a body.49
Řadíme zde techniku perokresby, kde je nástrojem barevná tekutina, ať tuš, inkoust či jiný
druh barevné tekutiny. Také zde můžeme zahrnout kresbu jiným nástrojem – špejlí či
štětcem. Pokud ale jimi tvoříme již zmíněné linie a body.
U všech kresebných nástrojů je však důležité to, jakou mají stopu. Zda širokou či úzkou,
jemnou či barevně výraznou a dle vhodnosti pak danou techniku a nástroj volíme.50

2.3 Dětská kresba a její vývoj

Dětská kresba z pedagogického, a hlavně z psychologického pohledu, je nástrojem
k pochopení a následnému hledání postupu výuky. Z psychologického pohledu, je to
49
50

Tuš nebo i naředěná vodová barva atd.
ROESELOVÁ, V. – Techniky ve výtvarné výchově.
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nástroj k diagnóze, neboť dává informace o osobnosti dítěte – „je známo, že hovoří o jeho
vývoji, touhách, obavách, úzkostech“ 51 (míněna kresba).
Dále můžeme říci, že se jedná o jakýsi zrychlený vývoj umění jako takového, nebo jinak
řečeno se jedná o paralelu mezi vývojem dětské kresby a dějin umění jako takových. Dítě
začíná stejně jako pravěcí lidé, kteří se pokoušeli zaznamenávat to, co vidí kolem sebe
pomocí jednoduchých změtí čar, které jsou ze začátku pramálo podobné se zobrazovaným.
Postupně se však naučí pracovat s linkou. V průběhu navštěvování mateřské školy se učí
vystihovat předměty v ploše a povrchu. Poté se na druhém stupni základní školy učí,
z výtvarného hlediska, zpracovávat prostor a je obeznámeno s jeho kresebným tvarováním
pomocí stínování, šrafur a jiných kresebných prvků.
Dětský výtvarný projev lze srovnat s vývojem myšlení, jak jej uvádí J. Piaget a upravují, pro
výtvarný projev, Helena Hazuková a Pavel Šamšula.52
Existují čtyři stádia vývoje dětského výtvarného procesu:
1) Období senzomotorické (do 2. roku věku dítěte), kdy si dítě vytváří první schémata
chování, způsobů práce s prostorem a orientaci v něm.
2) Období předoperačního myšlení (2–8 let věku dítěte), kdy si dítě vytváří symbolická
označení pro předměty, rozvíjí se mu představivost a v druhé části tohoto období
i názorové myšlení, dítě však v tomto období nemá rozvinutou abstraktní představivost
a neumí se abstraktně vyjadřovat.
3) Období konkrétních operací (7–12 let věku dítěte), kdy dítě pracuje v konkrétních
činnostech, s konkrétními předměty, a je schopno je převést do nových situací. Tyto úkony
je dítě schopno vykonávat i v představě, vždy ale na základě konkrétních předmětů. Z toho
můžeme vyvodit, že je dítě v tomto období schopno pracovat jen s konkrétními nikoli
abstraktními prvky.

51
52

COGNET, G. – Dětská kresba jako diagnostický nástroj, s. 11.
HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. – Didaktika výtvarné výchovy I., s. 32.
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4) Období formálních operací (11 let věku dítěte až dospělost) – v tomto období se rozvíjí
abstraktní myšlení, schopnost abstraktních operací, které jsou nezávislé na konkrétní
manipulaci.53
Vágnerová dělí vývoj dětské kresby na 3 fáze:
1) Fáze presymbolická, senzomotorická fáze – „Pro děti batolecího věku je grafomotorická
činnost, tj. čmárání, zajímavá sama o sobě, často více než její výsledek. Dítě se svým
výtvorem dále nezabývá. Kresba je spontánní, nemá další význam, pouze činnost kreslení je
v daný moment pro dítě zajímavá, zábavná.“

54

V tomto období dítě nemá problém

s motivací ke kresbě, na rozdíl od pubertálního období, kdy trpí tzv. krizí výtvarného
projevu,55 a mohlo by se tedy i zdát, že si jen tak hraje. Toto období je ale velmi podstatné
pro rozvoj senzomotoriky a utváření si prvních schémat chování a nazírání na svět.56
2) Fáze přechodu na symbolickou úroveň – „Jedná se o období sekundárního symbolického
zpracování. Dítě postupně zjišťuje, že čmárání může být prostředkem k zobrazení reality,
stává se symbolem. Grafomotorický produkt bývá dodatečně pojmenován. Často na
základě určitého výrazného znaku v kresbě, který může být pro daný objekt kresby
typický.“ 57
3) Fáze primárního symbolického vyjádření – dítě se v tomto období snaží zachytit realitu,
je však do jisté míry omezeno svou úrovní jemné motoriky, tudíž má jeho kresba často
především symbolické než realistické rysy. „Často mohou být více zdůrazněny subjektivně
významné znaky, než jejich reálná podoba, což je zapříčiněno např. aktuálním emočním
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stavem. Kresbu pojímáme jako vyjádření názoru dítěte na daný objekt. Dítě kreslí to, co
o objektu ví, co považuje za důležité.“ 58
Dětskou kresbu neovlivňuje jen věk či úroveň rozvinutí grafomotorických schopností, ale
výrazně se u ní projevuje výběr kresebného či psacího nástroje, způsob sezení, úchop
nástroje či kreslicí podložka, kterou je potřeba započítat také. Dále je také podstatné, zda
má žák ruku uvolněnou či křečovitě ztuhlou, což může být samozřejmě ovlivněno čímkoli
od tématu, prostředí, sebedůvěře žáka nebo polohou ve které žák kreslí.59
Velmi významným faktorem, ovlivňujícím grafický vývoj jedince, je podněcování a přístup
okolí (zejm. hodnocení a didaktické vedení). Učitel, nebo jiný vychovatel, může významně
podnítit zájem o grafickou produkci, může však být i tím, kdo ovlivní žáka negativně
s důsledkem ztráty motivace a zájmu o kresbu či výtvarný projev vůbec.

2.4 Projevy specifické poruchy učení v kresbě

Dítě do svého výtvarného projevu podvědomě vkládá svoje emoce a názory na daný pojem
či danou osobu, dá se z něj vyčíst i jeho aktuální nálada atd. Kresba patří mezi základní
diagnostické nástroje psychologie i pedagogiky. Mezi nejznámější formy kresebných testů
je kresba figury,60 která se do nedávna plošně v ČR využívala při zjišťování připravenosti
žáka do první třídy. V psychologické diagnostice se často využívá kresby postavy, kde
můžeme zjistit právě projevy vývojové poruchy kresebného projevu, tedy dyspinxie. Ta se
může výrazně překrývat s dysgrafií.
Dítě do svého výtvarného projevu podvědomě vkládá svoje emoce a názory na daný
pojem či danou osobu, dá se z něj vyčíst i jeho aktuální nálada atd. V dětské kresbě se dá
58
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vysledovat opravdu mnohé – od snů, negativní situace v rodině přes traumatický zážitek
dítěte. To je ale dvojsečná zbraň, musíme mít totiž stále na paměti, že v kresbě se může
objevit opravdu cokoli, a také v ní můžeme vidět mnohé věci, které dítě, nebo dospělý
autor, vnímají zcela jiným způsobem a pouze my jsme si danou kresbu určitým způsobem
interpretovali. Také musíme mít na paměti, že kresebný projev není ovlivněn jen
tematicky, ale je ovlivněn i vývojovým stádiem kresby dítěte,61 či stádiem rozvoje jeho
kresebných schopností.

2.5 Písmo

V průběhu dějin bylo písmo jednou z hlavní forem šíření myšlenek a vlivu. Nejstarší písma
vznikla již desítky let před naším letopočtem. „Ve starých dobách se šíří znalost písma
z Egypta po březích Malé Asie nejprve do Řecka, odtamtud jednak na území pozdější
římské říše, jednak též do slovanských zemí.“62 Na území našeho státu se písmo dostává
v období Velké Moravy, díky věrozvěstům Cyrila a Metoděje, kteří vytvořili písmo hlaholici
vycházející z řecké struktury písma. Následně však bylo pozměňováno, až do dnešních dob,
kdy v České republice píšeme tzv. latinkou.63 Jeho grafická podoba se neustále vyvíjí
a přizpůsobuje se formě reprodukce textů, ale i vkusu kultury, které písmo užívá.
Písmo je jedna z prvních záležitostí, se kterou se žák ve škole setkává. Následně se stává
jedním z hlavní způsobů, kterými žák získává informace. Přípravou k psaní se již zaobírá
mateřská škola, ale jednou z hlavních dovedností se stává až na prvním stupni. Zde se také
setkáváme se všeobecně známou frází „piš krasopisně“, což má větší hloubku, než se může
zdát. Krasopis je vlastně českým ekvivalentem slova kaligrafie,64 jehož původní význam se
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odvozuje od řeckého kallo grafos, což se překládá jako krasopis.65 Dříve se opravdu výuka
psaní zaměřovala více na nácvik písma a vizuální stránku písma. Dnes je výuka písma
předmětem mnoha odborných i neodborných diskusí, především ze strany rodičů. Hlavní
otázkou těchto diskusí je, do jaké míry děti krasopisem zatěžovat a trénovat jej. Objevuje
se mnoho alternativních postupů, které z určitého úhlu pohledu žákům, hlavně s dysgrafií,
ulehčí studium, ale nemusí řešit jejich problémy, a hlavně je nemusí v tomto ohledu tolik
rozvinout.
V průběhu dějin se psací písmo upravovalo a většinou zjednodušovalo až do dnešní doby.
Zvláště pak to psané ve školách. Za poslední desítky let se nezměnila forma písma až na
některé drobnosti.66 V roce 2008 dokonce byla vypracována alternativní forma písma pro
výuku ve školách Comenia Script. Dle oficiálních zdrojů je Comenia Script popisován jako
„praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Má sloužit jako
základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si
písmo přizpůsobí. Comenia Script zohledňuje psaní i u dysgrafiků a leváků.“67

2.6 Rey-Osterriethova komplexní figura

Tento test se řadí mezi klinické, standardizované, kresebné testy, v dnešní době je stále
hojně využíván v pedagogicko-psychologickém poradenství, hlavně v oblasti diagnostiky
poruch učení, ale je používán i k širší diagnostice.68 Zaměřuje se na diagnostiku
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vizuálně-motorické oblasti, konkrétněji percepcí uspořádaní a vztahů mezi plošnými
obrazci, jejich zapamatováním a schopností následné reprodukce. 69
Test je založen na reprodukování předlohy, tzv. figury, která ale ani realisticky ani
symbolicky figuru nebo nějaký předmět nepřipomíná. Jedná se o plošnou kompozici,
složenou z geometrických obrazců a linií. Tzv. figura je takto sestavena proto, aby její
reprodukce vyžadovala malé grafomotorické dovednosti, ale aby provokovala k vnímání
uspořádání geometrických tvarů a jejich poměrových vztahů v rámci dané kompozice.
Postup testu se skládá ze dvou fází, v první je založena na tom, že testovaná osoba figuru,
přesně dle předlohy, obkresluje. Mezi první a druhou částí je nutná alespoň tříminutová
pauza, kdy je testovaná osoba rozptýlena od původní aktivity. Poté následuje druhá
fáze, kdy je figura kreslena znovu, tentokrát však z paměti. Test se následně vyhodnocuje
na základě typu reprodukce,70 času trvání kresby a získaných bodů dle hodnocení dle
stanovených kritérií.71

2.6.1 Typy reprodukce Rey-Osterriethovy figury

V rámci metodiky vyhodnocování testu je stanoveno 7 základních kvalitativních pojetí
řešení. Typy jsou řazeny podle kvalitativní stupnice.
1) Konstrukce vychází ze struktury předlohy – kresba začíná středovým obdélníkem, ze
kterého pak kresba pokračuje dál do detailnějších okrajových částí.
2) Kresba detailů v základním schématu – kresba je začínána některým detailem
přilehajícím k velkému obdélníku, obdélník pak slouží jako kostra nebo východisko

69

KOŠČ, L. – Test matematických schopností, s. 1.
KOŠČ, L. – Test matematických schopností, s. 2–3.
71
KOŠČ, L. – Test matematických schopností, s. 2.
70
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k dokončení. Do tohoto typu spadá taky postup, kdy jsou kresleny prvně dvě diagonály
obdélníku následované obvodem, který pak slouží jako kostra kresebné kompozice.
3) Kontura – kresba začíná vytyčením základního obrysu, kontury, do které jsou zbylé tvary
umísťovány.
4) Kresba detailů vedle sebe – jedná se o tzv. juxtapozici, kresba je tvořena tak že jsou
kresleny jednotlivé detaily a části bez vytyčení struktury kompozice, výsledkem je kresba,
která je většinou ztotožnitelná s předlohou, dokonce může být i velmi dobře zvládnutá.
5) Minimálně strukturovaná kresba – kresba je málo nebo vůbec strukturovaná, nelze
identifikovat předlohu, jsou však rozpoznatelné a identifikovatelné některé detaily
předlohy.
6) Reprodukce na základě schématu – kresba není tvořena studijně ale symbolicky,
respondent si kompozici asociuje s nějakým známým tělesem či obrazcem a ten pak kreslí.
Kresba však může obsahovat některé prvky nebo detaily předlohy.
7) Čmáranice – v kresbě nelze identifikovat předlohu, a to jak její schéma, tak ani některé
detaily.
Počet získaných bodů odpovídá úrovni kresby, ale i počtu zakreslených tvarových
elementů, podle Rey-Osterrietha je předloha rozdělená do 18 elementů.
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Obrázek. 1 – Rey-Osterriethovy komponentové elementy72

1. kříž v horní levé části
2. velký obdélník
3. diagonály v obdélníku
4. horizontální středová čára ve velkém obdélníku
5. vertikální středová čára velkého obdélníku
6. malý obdélník s diagonálním křížem v levé části velkého obdélníka
7. krátká linie nad elementem č. 6
8. čtyři rovnoběžné, horizontální linie v elementu č. 2 nahoře vlevo
9. trojúhelník vpravo nahoře nad elementem č. 2
10. malá vertikální linie pod elementem č. 9
11. kruh s třemi tečkami v elementu č. 2
12. pět rovnoběžných krátkých linií na pravém spodním rameni elementu č. 3
72

Viz Knight, 2003b, p. 111 in https://is.muni.cz/th/kubwf/Samankova_Disertacni_prace.pdf
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13. ramena trojúhelníku připojené k elementu č. 2 napravo
14. kosočtverec připojený k elementu č. 13
15. vertikální čára v elementu č. 13, kolmá na element č. 16
16. horizontální čára v elementu č. 13 navazující na element č. 4, směrem doprava
17. kříž pod elementem č. 2, připojený k elementu č. 5
18. čtverec s diagonálou připojený k elementu č. 2 dole vlevo73

Za každé z těchto elementů může respondent získat maximálně 2 body, tzn. celkově je
možno získat maximálně až 36 bodů. Není však hodnoceno jen hledisko počtu
zachycených elementů, ale i vystižení jejich pozice v kompozici a kvalita a přesnost čar.74

Tabulka č. 1 – bodování zpracování elementů Rey-Osterriethovy figury 75

73

Viz Osterrith (1944) in https://is.muni.cz/th/kubwf/Samankova_Disertacni_prace.pdf
KOŠČ, L. – Test matematických schopností, s. 3.
75
Viz KOŠČ, L. – Test matematických schopností.
74
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3. Výzkumná část

Ve výzkumné části se věnuji designu výzkumu, formulaci výzkumné otázky, výzkumných
úkolů, výzkumného vzorku čili charakteristice skupin respondentů, na což navazují kapitoly
vyhodnocující a analyzující jednotlivé výzkumné úkoly a vyvozující data z nich plynoucí.
Při realizaci výzkumného úkolu byly možnosti výzkumného uchopení limitovány tím, že
jsem student učitelského studijního programu a při sběru dat nebylo možné pracovat
s detailními informacemi o žácích (např. zprávy z vyšetření v pedagogicko-psychologické
poradně). Samotné zadávání kresebného testu, nástroje psychologické diagnostiky, bylo
realizováno pod vedením školitelky z katedry psychologie PedF UK a byly také následně
konzultovány kroky pro jeho vyhodnocení a další zpracování.
Jak jsem již zmínil, výzkum jsem koncipoval z pozice studenta učitelství, a také jsem se
snažil zachytit pohled a potenciál přístupu k problematice z pozice nikoliv psychologa či
speciálního pedagoga, ale právě z pozice vyučujícího. Popisuji zde data, ke kterým se sám
vyučující může dostat či je může sám vytvořit.
Mnohé aspekty také ovlivnila opatření a celková situace vzniklá díky coronavirové krizi.
Měl jsem v plánu výzkum provádět na alespoň 4 třídách, ale bohužel vzhledem k nejistotě
situace mi mnoho škol nepotvrdilo spolupráci či ji na poslední chvíli odřeklo. Také mi
situaci velmi zkomplikoval fakt, že se sice žáci před prázdninami do škol vrátili, ale učitelé
byli ve velkém časovém presu, tudíž jsem musel počkat až na září, což mi sebralo mnoho
času. Dále jsem měl v plánu pozorovat žáky během práce osobně, což ale během vládních
opatření vůbec nebylo možné a musel jsem přistoupit k variantě, že úkoly budou zadávat
sami vyučující. Zadávání úkolů na dálku má tu nevýhodu, že není jisté, zda vyučující
pochopí zadání jasně či nevynechají některou ze zdánlivých drobností. Bohužel se v jedné
třídě stalo, že některé práce nebyly zdokumentovány během kresebného procesu a jiné
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zas nebyly podepsány. Tudíž jsem musel jednu ze tří tříd, se kterými jsem spolupracoval na
výzkumu, vyloučit.

3.1 Výzkumné otázky

Tento výzkum vychází z předpokládané souvislosti písemného a kresebného projevu na
základě toho, že oba tyto výsledky vychází z grafomotorické činnosti tak, že jestli má žák
kvůli dysgrafii, nebo jiné specifické poruše učení, jistým způsobem ovlivněný rukopis,
logicky musí být některé z těchto znaků i v žákově kresbě, kresebném rukopisu či
dynamice. Jako základní metodu zkoumání jsem zvolil Rey-Osterriethovu figuru, která se
používá v diagnostice specifických obtíží v psaní (a kresbě), která bude vstupovat jako
rozlišující kritérium pro třídění grafických projevů žáků. Zajímá mě tedy souvislost mezi
projevy specifických poruch učení a výtvarnou tvorbou žáka.
Při koncipování diplomové práce jsem si kladl tyto výzkumné úkoly:
1) vytvořit výtvarné úkoly, které byly zaměřeny na oblast typických znaků poruch učení, se
zaměřením na dysgrafii a tyto úkoly zadat žákům prvního stupně
2) zjistit pomocí standardizovaného grafického testu Rey-Osterriethovy komplexní figury
dosaženou vývojovou úroveň v oblasti funkcí vstupujících do grafických produktů
3) porovnat výsledky mnou vytvořených výtvarných úkolů se standardizovaným testem
Rey-Osterriethovy figury
4) porovnat oba tyto výsledky s názory třídních učitelek na to, zda vykazuje žák projevy
specifických poruch učení
5) vytvořit kazuistiky žáků s odlišnými výsledky od průměru tříd.
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Výzkumné cíle:
1) zjistit, zda výsledky žáků ve výtvarném úkolu 4, úrovní odpovídají úrovni výsledků
v Rey-Osterriethově figuře, v rámci daného vzorku,
2) zjistit, zda výtvarný úkol 3, založený na umisťování tvarů a kompozice, odpovídá
výsledkům v Rey-Osterriethovy figuře, v rámci daného vzorku,
3) zjistit názor a dostupné podklady od třídních učitelek o situaci a potenciálu specifických
poruch učení mezi žáky ve vzorku a zjistit souvislost se získanými výsledky,
4) vytvořit kazuistiky žáka s nejlepším a nejhorším výsledkem.

3.2 Metodologie výzkumu

Vzhledem k podstatě této práce a malému vzorku bych spíše tento výzkum popsal jako
případovou studii tříd třetího ročníku prvního stupně. Případně by se dalo hovořit
o smíšeném designu výzkumu. Výzkum je založen na tvorbě kresebných úkolů, které
vypracovávají žáci, a zpětné vazbě ve formě dotazníku od jejich třídních vyučujících.
Při tvorbě výtvarných úkolů jsem již pamatoval na zaměřenost na žáky prvního stupně.
Po vytvoření jednotlivých úkolů jsem otestoval jejich přiměřenost na dvou dětech ve věku
8 a 9 let, úkoly zvládly s přehledem vypracovat. Výzkumný design je však nakonec velmi
silně přizpůsoben možnostem situace, kterou ovlivnila coronavirová opatření.
Data získaná z kresebných úkolů jsem vyhodnocoval pomocí kritérií uváděných v manuálu
testu k Rey-Osterriethově figuře76 a metodik, které jsem vytvořil na základě znaků, které
jsem sledoval.77 Výsledky vyplývající z těchto dat pak porovnávám dotazníkem zpětné
76
77

U úkolu 1 a 3.
Úkol 2 a 4.
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vazby od třídních učitelek,78 kde se ptám, jak na jejich názor ohledně výzkumu samotného,
ale i na to, zda jsou v jejich třídách nějací žáci, kteří se účastní výzkumu a mají
diagnostikované poruchy učení, především pak dysgrafii, a také zda se domnívají, že
některý ze žáků projevuje známky poruch učení, především dysgrafie, i když není z různých
důvodů diagnostikován.
Jako výzkumné nástroje používám:
1) Kresebné nestandardizované úkoly vytvořené pro potřeby této práce.
2) Kresebný standardizovaný test Rey-Osterriethovy komplexní figury.79
3) Dotazník pro třídní učitelku, který byl připraven na základě cílů výzkumu v rámci
diplomové práce.

3.3 Postup výzkumu

Předtím než jsem začal výzkum realizovat, musel jsem dle zákona a směrnic o ochraně
osobních údajů získat souhlas, jak ředitelů škol daných učitelů, se kterými budu
spolupracovat, tak i písemný souhlas rodičů (či zákonných zástupců nebo žáků samotných
v případě střední školy, pokud jsou zletilí) a ideálně i písemný souhlas daných žáků, i když
nejsou zletilí.
Vytvořil jsem tedy koncepci výtvarných úkolů a oslovil školy, bohužel kvůli coronavirové
situaci mnoho škol spolupráci nakonec odmítlo nebo nereagovalo vůbec. Nakonec se mi
podařilo najít vzorek 3 tříd třetího ročníku na jedné základní škole. Následně jsem třídním
učitelkám projekt představil. Bohužel jsem také v reakci na situaci spojenou
s coronavirovými opatřeními musel omezit v některých bodech koncept výzkumu.

78
79

Dotazník zpětné vazby je uveden pod přílohou č. 6.
KOŠČ, M., NOVÁK, J. – Rey-Osterriethova komplexní figura - příručka k testu.
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Například jsem musel upustit od toho, že bych byl přítomen a sledoval průběh práce žáků.
Situace se nakonec ještě více zkomplikovala úplným zavřením škol. Naštěstí byly v září
první stupně ZŠ znovu otevřeny a mohl jsem v říjnu přistoupit k provedení výtvarných
úkolů. Bohužel při realizaci šetření jedna z učitelek zapomněla dokumentovat průběh
postupu v řešení výzkumných úkolů u žáků a zapomněla i práce částečně kódovat, tudíž
jsem musel tuto třídu pro neúplnost dat z výzkumu vyloučit.
Zbylé dvě učitelky jsem následně požádal o vypracování dotazníku, který jsem připravil
a který obsahuje otázky na průběh testu a hlavně, zda některý z žáků má diagnostikovanou
jednu z poruch učení, či má nějaké podpůrné opatření. V dotazníku jsou také
zakomponovány otázky na názory paní učitelky ohledně výkonu žáků, a zda snad mají
pocit, že by nějaký z žáků měl být diagnostikován, či by mu měla být poskytnuta nějaká
podpůrná opatření.
Dále následovalo jen zpracovávání výzkumných dat a psaní samotné diplomové práce.

3.4 Výtvarné úkoly

Výtvarné úkoly byly koncipovány tak, aby se v každém z nich projevily jiné aspekty, právě
jak ve vizuálním vjemu, ale i v linii, ploše či záznamu prostoru. Úkoly obsahují práci
s Rey-Osterriethovou figurou, práci s plošnou kompozicí, ale i ztvárnění prostorových
těles. Poslední dva úkoly jsem koncipoval na základě teorie některých učitelů výtvarné
výchovy, že se dá na dysgrafie usuzovat z toho, jak je žák schopen zachytit prostorovou
a plošnou kompozici, jak si uvědomovat a následně vystihnout vztahy mezi elementy
(jejich velikost, barvu, počet, vzdálenost od jiných elementů a schopnost zachytit či
naznačit perspektivu). To vše jsem se však snažil přizpůsobit tak, aby úkol zvládl žák
prvního stupně v rozmezí 2. až 4. ročníku.
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1) Rey-Osterriethova figura dle předlohy – kresba dle předlohy s volným časovým
intervalem, měkkou tužkou (kvůli dobrému záznamu kresebného projevu) na formát A4,
více kapitola 2.4.80
2) Skládání geometrické plošné kompozice – v tomto úkolu žáci budou skládat kompozici
z geometrických tvarů dle předlohy. Tento úkol vychází z díla Kazimíra MalevitcheSuprématisme.81 Cílem tohoto úkolu je zjistit, zda žáci napodobí správně kompozici
tvarů, ale i jejich vztah k formátu, nebo k ostatním tvarům. Záměrně je kompozice
koncipovaná tak, že například trojúhelník zasahuje do obdélníka přesně v polovině.
Předlohu žáci budou mít po celou dobu k dispozici, kompozici budou skládat z předem
připravené sady geometrických tvarů, které se budou lišit barevností, tvarem i velikostí,
cílem je, aby zaprvé žák vybral správné tvary, dle velikosti a barvy, ale za druhé, aby
správně tvary umístil do stejné kompozice a stejného vztahu vůči sobě. K dispozici bude
mít tudíž sadu geometrických tvarů, lepidlo a formát A4 jako podklad.

82

Žák by měl začít

umístěním obdélníka tak, že bude de facto na středu formátu, ale více k levému okraji
tak, aby horní strana trojúhelníka procházela spodním pravým vrcholem trojúhelníka.
Trojúhelník má mít mezeru od okraje a má mít pravoúhlý vrchol nahoře a nejostřejší
vrchol vpravo dole. Čtverec je umístěn v horní levé části formátu tak, aby dodržoval stejné
mezery od obou okrajů, a aby svým pravým dolním rohem výrazně zasahoval
do obdélníka.
3) Rey-Osterriethova figura z paměti – dvě části práce s Rey-Osterriethovou figurou
na sebe nenavazují kvůli potřebnému časovému rozestupu, viz kapitola 2.4. V tomto úkolu
žák Rey-Osterriethovu figuru reprodukuje z paměti, předlohu zná z úkolu 1, a taktéž bude
pracovat s měkkou tužkou a formátem A4. Standardně se tento test používá k ověření
práce s pamětí, to ale není cílem mého výzkumu, nicméně však předpokládám, že styl
kresby nebo samotné zobrazení se u těchto dvou úkolů bude u některých žáků lišit.
80

Rey-Osterriethova figura příloha č. 1.
Viz příloha č. 2.
82
Předloha kompozice příloha č. 3.
81
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4) Kresba „zátiší“ – do těchto výtvarných úkolů zakomponovat kresbu prostoru, poněvadž
se, dle nedoložených názorů některých učitelů výtvarné výchovy, podle znázornění
prostoru a perspektivy poznají náznaky poruch učení. Perspektiva je však z výtvarného
pohledu celkem náročná disciplína, a proto jsem chtěl vybrat předměty do zátiší takové,
aby žákům byli co nejbližší a nejznámější, proto jsem zvolil kompozici sestavenou ze dvou
kostek Lego Duplo, na kterých leží lžíce.83 Tyto dvě kostky jsou však velikostně rozdílné.
Cílem tohoto úkolu je sledovat, jak respondent zachytí kostky lega, zda z bočního či
horního pohledu nebo se nějakým způsobem pokusí o perspektivu. Zde očekávám jistou
možnou souvislost s úrovní vývoje dětského kresebného projevu, popřípadě právě
souvislost i s poruchou učení. Druhým znakem, který budu sledovat, bude, jakým
způsobem dítě umístí lžíce na kostky – zda bude na kostkách „ležet“, nebo bude mírně nad
nimi „levitovat“.

3.5 Popis výzkumného vzorku

Výzkumný vzorek se měl skládat z žáků tří tříd jedné pražské základní školy, kvůli
neúplnosti dokumentace jsem musel z výzkumu jednu ze tříd vyřadit. Také z různých
důvodů (absence, nesouhlasu rodičů nebo neodevzdání jednoho z úkolů) jsem nakonec
získal 36 kompletních vzorů o čtyřech úkolech. Vzorky jsou děleny do skupin, každá
odpovídá jedné třídě respondentů. Vzorek není cíleně vybírán vzhledem k dysgrafii, je
pouze dostupný vzhledem ke coronavirové situaci.
Tabulka č. 2 – třídy a počty žáků 1
Kód třídy / název skupiny

83

Počet vzorků

Průměrný věk

A3

18

8,93

C3

13 (NEPOUŽITO)

X

D3

18

8,73

Viz příloha č. 4.
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Tabulka č. 3 – žáci a jejich věk
Žák

Věk

Žák

Věk

A31

9,08

D31

8,83

A33

9,08

D32

9

A34

9,33

D33

8,83

A36

9,08

D35

8,58

A37

9

D36

9

A38

8,67

D38

7,83

A39

8,25

D39

9,08

A310

8,75

D311

8,67

A311

8,33

D312

9

A312

9

D313

8,5

A313

9

D314

8,67

A314

8,58

D315

8,5

A317

9,5

D316

8,42

A318

9,33

D317

9,17

A319

8,92

D319

8,83

A321

9,08

D320

8,92

A322

8/11

D321

8/8

A323

9/2

D322

8/6

Ve třídách byla i v průměru rovnoměrně zastoupena obě pohlaví žáků, věkové rozmezí
všech respondentů bylo 8 až 9 let.84 Vyjdeme-li z této typologie, naši respondenti
odpovídají vývojovému období 3, kdy dítě zatím neovládá abstraktní myšlení, maximálně
u některých jedinců jen s rozvinutou představivostí. Z toho důvodu musí být u všech
zadávaných prací předloha, kterou žáci budou zpracovávat, jinak by s prací samotnou
84

Výzkum byl vypracováván v zimním semestru 2020.
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mohli mít problém, což by znehodnotilo výzkumný experiment. Pro tuto věkovou skupinu
je také práce se symboly či kreativitou odklon od předlohy.
Jak uvádí Hazuková a Šamšula: „Po 7. – 8. roce věku dítěte nastávají ve výtvarném projevu
dítěte změny, které jsou důsledkem změn struktury dětského myšlení. Nástup myšlení
v konkrétních operacích se projevuje např. u figur snahou vytvořit sugestivnější situace,
nové konfigurace a členění, pohyb. Dítě však nepracuje pod bezprostředním vlivem
skutečnosti. Omezuje je charakter fixovaných představ a charakter vypracovaných
grafických útvarů.“
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Tudíž hlavně u úkolů, kdy žák pracuje s Rey-Osterriethovou figurou,

musíme brát na zřetel tento typický rys dětské tvorby odpovídající danému věku.

3.6 Analýza úkolů

V této kapitole prezentuji struktury jednotlivých úkolů společně s kvantitativními daty,
které získaly. Z těchto dat následně vyvozuji žáky s nižším výkonem, tedy žáky s určitými
problémy v grafomotorickém projevu, což může i naznačovat potenciální projevy
dysgrafie.86

3.6.1 Analýza úkolu 1

Rey-Osterriethova figura dle předlohy – v tomto úkolu měli žáci obkreslovat
Rey-Osterriethovu figuru dle předlohy. Při vyhodnocení tohoto úkolu je předně sledováno,
jak žák figuru obkreslil a jakým způsobem postupoval, na základě toho je zařazen
do 7 kategorií, viz kapitola 2.4.1 Typy reprodukce Rey-Osterriethovy figury. Dále úkol 1
85

HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. – Didaktika výtvarné výchovy I., s. 33–34.
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Kriticky si uvědomuji, že interpretace slabšího výkonu žáků je bez dalších údajů o žákovi skutečně jen
hypotetická. Nemusí se skutečně jednat o dysgrafii jako takovou. Příčiny slabšího grafického projevu nelze
přesněji identifikovat. Pro účely mého záměru – porovnání obou typů grafických zkoušek – je však toto
hodnocení dostatečné.
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Rey-Osterriethova figura podle předlohy, vyhodnocuji dle metodologie Rey-Osterrietha.
„Podle Osterrietha je předloha kresby rozdělena na 18 elementů“

87,

každý z nich,

jednoduchý nebo složitý, má stejnou hodnotu. Znamená to, že počet získaných bodů
odpovídá počtu zakreslených elementů v předloze. Bodové hodnocení dále výrazně
zohledňuje kvalitu kresleného záznamu. Maximální počet získaných bodů je 36.

88

Předpokládám, že podobnost, či nepodobnost, by mohly být indikátorem grafických
problémů, včetně znaků dysgrafie, s kombinací horšího typu zobrazení.
Tabulka č. 3.1 – statistické údaje k úkolu č. 1
Celkově
36

Skupina A
36

Skupina D
36

Maximální počet získaných bodů

28

20

28

Minimální počet získaných bodů

10

13

10

Směrodatná odchylka

2,83

2,01

3,4

Průměr získaných bodů

16,1

15,67

16,52

Medián získaných bodů

16

16

16,5

Modus získaných bodů

16

16

17

13,2

14

13

Statistické údaje
Maximální počet bodů v testu

Hraniční hodnota (průměr – směrodatná
odchylka)

Podíváme-li se do Osterriethovy tabulky – Vývojové normy TKF89, jež byla vypracována
k vyhodnocování tohoto testu, zjistíme, že výsledky žáků jsou značně průměrné až
podprůměrné.
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KOŠČ, L. – Test matematických schopností, s. 3.
KOŠČ, L. – Test matematických schopností, s. 3.
89
KOŠČ, M., NOVÁK, J. – Rey-Osterriethova komplexní figura - příručka k testu, s. 17.
88
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Tabulka č. 3.2 – žáci a jejich výsledky v úkolu č. 1
Žák

Typ

Body

Žák

Typ

Body

A31

2

16

D31

4

13

A33

2

16,5

D32

3

17

A34

4

15

D33

2

10

A36

3

17

D35

2

17,5

A37

4

14

D36

2

15

A38

4

13

D38

2

18

A39

2

16

D39

3

17

A310

2

18

D311

3

17

A311

1

13,5

D312

2

28

A312

2

17,5

D313

4

16

A313

2

20

D314

2

16

A314

2

13

D315

4

18

A317

2

16,5

D316

4

15

A318

4

13

D317

1

17

A319

3

16

D319

4

15

A321

2

18

D320

2

18

A322

3

16

D321

4

14

A323

3

13

D322

3

16

Původně jsem měl v plánu výsledky žáků analyzovat dle tabulky č. 3 v Rey-Osterriethově
komplexní figuře – příručka k testu90, ale bylo nutné od tohoto záměru ustoupit, neboť
výsledky výkonů žáků byly průměrné až podprůměrné. Nebylo by totiž možné vybrat žáky
s horšími výsledky na základě norem v testu, a ty samostatně analyzovat. Samozřejmě
musíme vzít do úvahy, že někteří žáci měli nějaké komplikace před testem či během testu,
které v důsledku ovlivnily samotný výsledek, nicméně existuje ještě jedno vysvětlení, které
90

KOŠČ, M., NOVÁK, J. – Rey-Osterriethova komplexní figura – příručka k testu, s. 16–17.
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se však nachází v oblasti domněnek, které by bylo potřeba dále prověřit – a to, že se
motorické dovednosti a schopnosti žáků od dob koncipování testu a diagnostických
materiálů výrazně zhoršují. Tento fenomén je registrován (nikoliv však exaktně dokázán)
i v pedagogických kruzích, zvláště pak ve výchovných předmětech spojených s motorikou.
K tomu všemu lze přičíst třeba i to, že jsou výtvarná a tělesná výchova brány jako
„podřadné“ předměty a často je mohou učit neaprobovaní učitelé, také praktické činnosti
a výuka může být na českých školách ve výrazném deficitu. Rozsah situace dokresluje
i například to, že zhoršení těchto motorických dovedností si všímají již na vysokých
školách, a to v lékařství, konkrétně chirurgii a oborech, kde je preciznost a předchozí
vypilování, především jemné motoriky, nezbytné. 91
Z tabulky č. 3.1 je zřejmé, že výkony obou tříd se poněkud liší. Sice ve skupině D je jeden
žák s maximálním počtem bodů 28 z 36, a je tak ve výrazném bodovém náskoku oproti
jiným žákům. Ve skupině D je také ale žák s nejnižším počtem získaných bodů. Což
samozřejmě velmi výrazně zvětšuje rozptyl dat, tudíž to se podepisuje i na směrodatné
odchylce. Přesto však je průměr, tudíž i následně hraniční hodnota, u skupiny D vyšší.
Po následném porovnání i s výsledky z jiných úkolů se zdá, že skupina D je na tom i přes
velký rozptyl dat průměrně lépe než skupina A. Proč tomu tak je však nelze určit. Nabízí se
domněnka, že žáci ve skupině D jsou lépe rozvíjeni při výuce v oblasti jemné
motoriky, tudíž v předmětech psaní, výtvarné výchovy, praktických činností atd. To však
nemusí být vůbec pravda, podíváme-li se na fakt, že žáci do tříd nejsou rozdělování dle
svých schopností rovnoměrně, a také na fakt, že část žáků z obou skupin se výzkumu
neúčastnila. Ať už kvůli nesouhlasu rodičů, tak kvůli neúplnému vzorku (žák nesplnil
všechny úkoly z důvodu absence ve výuce). Proto jsem se rozhodl pracovat s každou
skupinou samostatně.
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Viz Krška, Z. (přednosta 1. chirurgické kliniky VFN v Praze) – https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mobily-apocitace-prinasi-generaci-nesikovnych-chirurgu-obav/r~08ef895c471d11e9ab10ac1f6b220ee8/
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Z těchto důvodů jsem se rozhodl vytvořit 4 sledované skupiny tím, že rozdělím skupiny
A a D,

a to

každou

na

dvě

části,

s podprůměrným

výkonem

a výkonem

průměrným/nadprůměrným (viz tabulka č. 3.3). Zde budu postupovat tak, že vypočítám
hraniční hodnotu tak, že od průměru dané skupiny odečtu směrodatnou odchylku. Jedna
skupina žáků se bude nacházet nad hraniční hodnotou a druhá pod ní. U druhé skupiny
samozřejmě aplikuji stejný postup. Výsledkem bude tabulka, kde kromě celkových údajů
z úkolu 1, budou také údaje o skupině A1, což je skupina vzorů, které jsou nad hodnotou
14 a skupině A2, skupina vzorků, které jsou pod hraniční hodnotou 14. U skupiny D je
situace stejná, jen hraniční hodnota je 13.
Tabulka č. 3.3 – rozdělení skupiny A a D na základě hraniční hodnoty
Celkově

Skupina
A1

Skupina
A2

Maximální počet bodů v testu

36

36

36

36

36

Maximální počet získaných bodů

28

20

14

28

13

Minimální počet získaných bodů

10

15

13

14

10

Směrodatná odchylka

2,83

1,28

0,38

3,04

1,5

Průměr získaných bodů

16,1

16,86

13,25

17,16

11,5

Medián získaných bodů

16

16,5

13

17

11,5

Modus získaných bodů

16

16

13

17

x

13,2

15,6

12,87

14,12

10

36

12

6

16

2

Statistické údaje

Hraniční hodnota (průměr – směrodatná
odchylka)
Počet žáků ve vzorku
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Skupina Skupina
D1
D2

Tabulka č. 3.4 – rozdělení skupiny a žáků dle hraniční hodnoty
Skupiny

Žáci

A1

A31, A33, A34, A36, A39, A310, A312, A313, A317, A319, A321, A322

A2

A37, A38, A311, A314, A318, A323

D1

D2

D32, D35, D36, D38, D39, D311, D312, D313, D314, D315, D316, D317, D319,
D320, D321, D322
D31, D33

Podíváme-li se na skupinu A1, zjistíme, že je mnoho vizuálně špatných prací kolem
průměrné hodnoty. Sice mají zakreslené elementy, celek je však výrazněji zdeformovaný.
Jedná se o práce A319, A34, A322, A39, A33. Typickou ukázkou je třeba právě práce A322.

Obrázek 2 – Úkol 1, práce žáka A322
Je zde vidět, že žák opravdu zakreslil skoro všechny elementy, ale celek je zmenšený a
zdeformovaný. A to včetně samotných elementů, linie je také značně kostrbatá.
Práce, i přes průměrný počet získaných bodů, nepůsobí vizuálně dobře.
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Podíváme-li se na skupinu A2 zjistíme, že oproti skupině D2 obsahuje mnohem více prací
čili práce, které v dané třídě bodově jsou pod hraniční hodnotou. Podíváme-li se na ně po
vizuální stránce, jedna z těchto prací sem nezapadá a působí kresebně zdařile.
Jedná se o práci žáka A311.

Obrázek 3 – Úkol 1, práce žáka A311
Můžeme vidět sice opakovanou linii, což ale po kresebné stránce vůbec nevadí, naopak to
naznačuje, že žák kresebně hledá daný tvar. Tento typ kresby je však vzhledem k věku
dítěte nezvyklý a tahy jsou možná až moc „dynamické“. Vysvětlení, proč je tato kresba
takto odlišná od kreseb v celém vzorku mi poskytla třídní učitelka, která uvádí, že daný žák
má diagnostikovanou hyperaktivitu. Celek vypadá kompozičně dobře, ač v něm mnoho
elementů chybí.
Zbývající práce ve skupině A2 jsou si ale podobnější. Je zde zřejmá deformace, a to jak
elementů, tak i celku. Dále roztřesenost linie a křečovitá kresba s velkým přítlakem na
tužku.
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Porovnáme-li skupinu D1 a D2, je těžké na první pohled dle vizuality říct, které práce jsou
nejhorší. Jsou zde práce, které na první dojem působí špatně, ale mají nakonec mnoho
bodů při vyhodnocení testu, například práce D315.

Obrázek 4 – Úkol 1, práce žáka D315
Pak jsou zde práce, které působí kompozičně správně i linie je zde málo vlnitá. Proto
působí dobře, přestože v nich při bližším pohledu chybí mnoho elementů, např. práce
D321.

Obrázek 5 – Úkol 1, práce žáka D321
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D33 a D31 mají nejnižší počet bodů. Ve svém zpracování si nejsou moc podobné, pojí je
snad jen větší přítlak na tužku a znatelná kostrbatost linie.

Obrázek 6 – Úkol 1, práce žáka D33

Obrázek 7 – Úkol 1, práce žáka D31
Zajímavé je, jak u práce D31 žák celou kompozici rozdělil na dvě poloviny. Levou udělal
výrazně větší oproti pravé. V kresbě jsem osobně něco podobného pozoroval u žáků právě
s dysgrafií, kdy celek rozdělí na více částí a každou de facto nakreslili odděleně, popřípadě
v jiných měřítcích. U velkých kreseb se to může stávat z důvodu špatného měření, ale u tak
malého formátu a vzhledem k tomu, že žáci cíleně elementy mez sebou nepoměřují, tak
toto vysvětlení můžeme vyloučit.
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3.6.2 Analýza úkolu 2

V tomto úkolu měli žáci poskládat 3 geometrické tvary

92

do kompozice podle předlohy.

Při vyhodnocování byly sledovány odchylky od zadání. Konkrétně bylo u každého tvaru
sledováno:
Za každé toto vychýlení od normy je odečten jeden „chybný bod“ od 9 bodů maximálně
možných, tudíž za každý tvar mohou být odečteny až 3 chybné body, celkově pak 9 bodů.
Postup při vyhodnocování tabulky viz příloha 5.
Tabulka č. 4. 1 – statistické údaje k úkolu č. 2
Celkově
9

Skupina A
9

Skupina D
9

Maximální počet získaných bodů

8

8

8

Minimální počet získaných bodů

4

5

4

Směrodatná odchylka

1,21

0,90

1,4

Průměr získaných bodů

6,53

6,83

6,22

Medián získaných bodů

7

7

6

Modus získaných bodů

7

7

8

5,3

6

5

Statistické údaje
Maximální počet bodů v testu

Hraniční hodnota (průměr – směrodatná odchylka)
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Čtverec, trojúhelník, obdélník.
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Tabulka č. 4. 2 – žáci a jejich výsledky v úkolu č. 2
Žák

Čtverec

Obdélník

Trojúhel.

Celkem

Žák

Čtverec

Obdélník

Trojúhel.

Celkem

A31

2

3

2

7

D31

2

3

3

8

A33

2

3

2

7

D32

2

2

2

6

A34

2

2

2

6

D33

1

1

2

4

A36

2

2

3

7

D35

1

2

2

5

A37

1

3

1

5

D36

2

3

2

7

A38

1

2

2

5

D38

2

3

1

6

A39

1

3

2

6

D39

2

2

3

7

A310

3

2

3

8

D311

3

2

3

8

A311

1

3

3

7

D312

2

3

3

8

A312

2

3

3

8

D313

2

3

2

7

A313

3

2

2

7

D314

2

2

1

5

A314

2

3

2

7

D315

2

2

1

5

A317

1

3

3

7

D316

2

2

2

6

A318

3

2

1

6

D317

1

2

1

4

A319

2

2

3

7

D319

1

2

2

5

A321

3

3

2

8

D320

3

3

2

8

A322

1

3

3

7

D321

2

1

2

5

A323

2

3

3

8

D322

3

2

3

8

Přesné vyhodnocení tohoto úkolu najdete v příloze 5. U tohoto úkolu skupina A v otázce
bodového průměru vychází lépe. Je možné, že je to způsobeno nižší bodovou škálou oproti
úkolu 1. Dále si také můžeme povšimnout, že sice v průměru je skupina D na tom bodově
hůře, ale je zde zase vidět větší bodový rozptyl. Tudíž, průměr jako takový a v tak malém
vzorku může být výrazněji ovlivněn i malým počtem žáků s menším počtem bodů. To
potvrzuje i to, že skupina D má vyšší medián.
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Tabulka č. 4.3 – rozdělení skupiny A a D na základě hraniční hodnoty
Celkově

Skupina
A1

Skupina
A2

Skupina
D1

Skupina
D2

Maximální počet bodů v testu

9

9

9

9

9

Maximální počet získaných bodů

8

8

6

8

5

Minimální počet získaných bodů

4

7

5

6

4

Směrodatná odchylka

1,21

0,46

0,49

0,83

0,45

Průměr získaných bodů

6,53

7,31

5,6

7,18

4,71

Medián získaných bodů

7

7

6

7

5

Modus získaných bodů

7

7

6

8

5

5,31

6,85

5,11

6,35

4,26

36

13

5

11

7

Statistické údaje

Hraniční hodnota (průměr
směrodatná odchylka)
Počet žáků ve vzorku

–

Tabulka č. 4.4 – rozdělení skupiny a žáků dle hraniční hodnoty
Skupiny

Žáci

A1

A31, A33, A36, A310, A311, A312, A313, A314, A317, A319, A321, A322, A323

A2

A34, A37, A38, A39, A318

D1

D31, D32, D36, D38, D39, D311, D312, D313, D316, D320, D322

D2

D33, D35, 314, D315, D317, D319, D321

V tomto úkolu de facto mnoho odlišností mezi vyhotovenými pracemi žáků není.
Nejčastěji chybovali žáci při umístění čtverce v levém horním rohu, nejmenší problém jim
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činilo umístit obdélník. U skupin A2 a D2 je typická nepřesnost při umisťování tvarů, kdy je
nejčastěji umístí nakřivo nebo trojúhelník či čtverec umístí moc blízko k okraji.
Zajímavou anomálií jsou práce žáků A313 a A318. Obě dvě tyto práce jsou zvláštní
trojúhelníkem, ten nesplňuje dle předlohy pravý úhel nahoru a nejostřejší úhel doprava,
jediné tyto práce v těchto bodech předlohu porušují. Zvláštností je, že při takové výrazné
„chybě“ ani jedna z prací není nějak výrazně špatná, a dokonce práce žáka A318 skončila
nad hraniční hodnotou. A318 má sice pravý úhel trojúhelníku umístěný nahoře, ale
nejostřejší úhel má situovaný doleva.

Obrázek 8 – Úkol 2, žáka A318
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Oproti tomu práce A313 má umístěný pravý úhel trojúhelníku vlevo dole a nejostřejší úhel
správně doprava. Zvláštností je, že celková kompozice působí i kompaktně a jsou zde
dodržené určité poměry, včetně toho poměru, že jedna strana trojúhelníku prochází
diagonálně dolním pravým vrcholem obdélníku.

Obrázek 9 – Úkol 2, žáka A313

3.6.3 Analýza úkolu 4

Druhy zobrazení perspektivy: pokus o reálnou perspektivu - R, ptačí perspektiva
(shora) - P, boční perspektiva - B.
Bodovalo se podle následujícího klíče: pokus o reálnou perspektivu byl za 2 body
a zbývající varianty zpracování byly za 1 bod. Dále, pokud lžíce leží a dotýká se kostek, pak
1 bod, pokud realisticky leží na kostkách, pak body 2. Pokud se lžíce kostek nedotýká
a „levituje“ nad nimi, tak 0 bodů.
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Tabulka č. 5. 1 – statistické údaje k úkolu č. 4
Celkově
4

Skupina A
4

Skupina D
4

Maximální počet získaných bodů

4

4

4

Minimální počet získaných bodů

2

2

2

Směrodatná odchylka

0,76

0,79

0,75

Průměr získaných bodů

2,99

2,97

2,94

Medián získaných bodů

3

3

3

Modus získaných bodů

3

2

3

2,2

2

2

Statistické údaje
Maximální počet bodů

Hraniční hodnota (průměr – směrodatná odchylka)

Tabulka č. 5. 2 – žáci a jejich výsledky v úkolu č. 4
Žák

Druh
Perspektivy

BodyPerspektiva

Bodyumístění
lžíce

celkem

žák

Druh
perspektivy

Bodyperspektiva

Body –
umístění
lžíce

Celkem

A31

R

2

1,5

3,5

D31

R

2

1

3

A33

R/B

1,5

1

2,5

D32

R

2

2

4

A34

P

1

2

3

D33

B

1

1

2

A36

P

1

2

3

D35

R/B

1,5

1

2,5

A37

B

1

1

2

D36

R

2

1,5

3,5

A38

R/B

1,5

1

2,5

D38

B

1

1

2

A39

B

1

1

2

D39

R

2

2

4

A310

R

2

1,5

3,5

D311

R

2

1

3

A311

R

2

2

4

D312

R

2

2

4

A312

R

2

2

4

D313

B

1

1

2

A313

R

2

2

4

D314

B

1

1

2

A314

B

1

1

2

D315

R/B

1,5

2

3,5.

A317

R

2

2

4

D316

B

1

1,5

3
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A318

P

1

2

3

D317

B

1

1

2

A319

B

1

1

2

D319

R

2

1

3

A321

R

2

2

4

D320

R

2

2

4

A322

P

1

1

2

D321

B

1

2

3

A323

R/B

1,5

1

2,5

D322

R

2

1

3

Tabulka č. 5.3 – Rozdělení skupiny A a D na základě hraniční hodnoty

Maximální počet bodů v testu

4

Skupina
A1
4

Maximální počet získaných bodů

4

4

2

4

2

Minimální počet získaných bodů

2

2,5

2

2,5

2

Směrodatná odchylka

0,76

0,6

0

0,51

0

Průměr získaných bodů

2,99

3,35

2

3,33

2

Medián získaných bodů

3

3,5

2

3

2

Modus získaných bodů

3

4

2

3

2

2,2

2,75

2

2,82

2

4

13

5

13

5

Statistické údaje

Hraniční hodnota (průměr
směrodatná odchylka)
Počet žáků ve vzorku

Celkově

–
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Skupina
A2
4

Skupina
D1
4

Skupina
D2
4

Tabulka č. 5.4 – rozdělení skupiny a žáků dle hraniční hodnoty
Skupiny

Žáci

A1

A31, A33, A34, A36, A38, A310, A311, A312, A313, A317, A318, A321, A323

A2

A37, A39, A314, A319, A322

D1

D31, D32, D35, D36, D39, D311, D312, D315, D316, D319, D320, D321, D322

D2

D33, D38, D313, D314, D317

Typickým a hlavním rysem pro práce ve skupinách A1 a D1 je, že žák nějakým způsobem
pracuje s perspektivou. U prací ve skupině A2 a D2 tento náznak perspektivy není
vůbec, nebo je velmi špatný v kombinaci s pohledem z boku či ze shora. Nalezneme však
i lepší práce, které jsou z bočního pohledu či z pohledu svrchu. Dalším znakem, který se
objevuje výrazněji ve skupinách A1 a D1 je dodržení poměrů dle předlohy. Práce ve
skupinách A2 a D2 většinou nezobrazují přibližnou délku lžíce v poměru k velikosti kostek.
Pokud se zaměříme na práci s linií, je zde tak vesměs výrazný rozdíl v tom, že práce D2
a A2 jsou zobrazovány většinou roztřesenou, kostrbatou nebo trhanou linií, u prací ve
skupině A1 a D1 to není tak výrazné.

3.6.4 Analýza kresby u všech úkolů

V této části se zabývám analýzou kresby samotné. Jedná se o přípravu podkladů pro
kazuistiky jednotlivých žáků, jejichž práce budou bodově pod hraničními hodnotami, tudíž
se u nich budou projevovat znaky predikující poruchu učení.
V tabulkách 6.1 a 6.2 jsou popsány negativní prvky linie v jednotlivých úkolech, u nichž
sleduji, zda je linie nepřesná, roztřesená, trhaná, anebo zda žák při kresbě příliš netlačí.
Všechny tyto znaky jsou potenciálními prvky, které mohou značit poruchu učení.
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Tabulka č. 6. 1 – popis linie u žáků skupiny A
Žák
A31

Úkol 1
Linie mírně roztřesená,
nepřesná

Úkol 3
Roztřesená

A33

Nepřesná, velký přítlak

A34
A36
A37

Nepřesná, trhaná
Nepřesná
Nepřesná, velký přítlak
Linie nepřesná,
roztřesená, velký přítlak

Nepřesná s velkým
přítlakem
Nepřesná
Nepřesná
Nepřesná, s přítlakem
Nepřesná, roztřesená
s přítlakem

V pořádku

Nepřesná, roztřesená

A311
A312

Linie výrazná,
roztřesená, trhaná
Trhaná, nepřesná
Linie nepřesná

A313

Nepřesná, trhaná

A314

Linie nepřesná

Roztřesená, s přítlakem,
trhaná
Nepřesná, „črtavá“
Nepřesná, trhaná
Trhaná, ale relativně
přesná
Nepřesná, roztřesená,
trhaná

A317

Linie nepřesná, velký
přítlak

A318

Nepřesná

A319
A321

V pořádku
Linie nepřesná
Linie nepřesná,
roztřesená
Linie výrazná, nepřesná,
trhaná

A38
A39
A310

A322
A323

Nepřesná
Nepřesná, trhaná
s přítlakem
V pořádku
Nepřesná, roztřesená
Nepřesná, roztřesená
Nepřesná s přítlakem
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Úkol 4
Nepřesná, roztřesená,
trhaná
Nepřesná, roztřesená, moc
velký přítlak
Nepřesná, trhaná
Nepřesná
Nepřesná, roztřesená
Nepřesná, výrazně
roztřesená
Nepřesná, roztřesená,
trhaná
Nepřesná, roztřesená
Nepřesná
Nepřesná, roztřesená
Nepřesná
Nepřesná, roztřesená
Nepřesná, roztřesená,
trhaná
Nepřesná, roztřesená,
s moc velkým přítlakem
Nepřesná roztřesená
Nepřesná
Nepřesná, roztřesená
Nepřesná, roztřesená

Tabulka č. 6. 2 – popis linie u žáků skupiny D
Žák

Úkol 1

D31

Linie nepřesná, vlnitá

D32
D33
D35
D36
D38
D39
D311
D312

Linie nepřesná, vlnitá,
s velkým přítlakem
Linie nepřesná, s velkým
přítlakem

Linie nepřesná, s velkým
přítlakem
Linie nepřesná, s velkým
přítlakem

Linie nepřesná místy
s velkým přítlakem

Linie nepřesná
Linie s velkým
přítlakem, trhaná
Linie ve všech bodech
v pořádku

D314

Linie nepřesná, trhaná

D320

Linie trhaná, vlnitá
nepřesná, s velkým
přítlakem
Linie nepřesná, vlnitá
Linie nepřesná
Linie nepřesná, s velkým
přítlakem
Linie nepřesná, vlnitá

D321

Linie nepřesná, vlnitá

D322

Linie trochu nepřesná

D319

Nepřesná, trhaná,
roztřesená
Nepřesná, roztřesená

Linie nepřesná, vlnitá

D316
D317

Nepřesná, roztřesená

Linie nepřesná

D313

D315

Úkol 3
Nepřesná, s přítlakem,
roztřesená

Nepřesná, roztřesená
Nepřesná, roztřesená
Výrazně trhaná, nepřesná
Nepřesná, roztřesená,
trhaná
Nepřesná, s přítlakem,
roztřesená
Nepřesná, trhaná,
roztřesená
Nepřesná, roztřesená,
s velkým přítlakem
Nepřesná, roztřesená
Nepřesná, roztřesená
Velký přítlak, výrazně
nepřesná, trhaná
Nepřesná, roztřesená
Nepřesná, trhaná,
roztřesená
Nepřesná

Úkol 4
Nepřesná, trhaná,
roztřesená
Nepřesná, s moc velkým
přítlakem
Nepřesná
Nepřesná, roztřesená,
trhaná
Linie nepřesná, trhaná,
s velkým přítlakem
Nepřesná, roztřesená,
s moc velkým přítlakem
Nepřesná, roztřesená,
trhaná
Nepřesná, trhaná
Nepřesná
Nepřesná
Nepřesná, s moc velkým
přítlakem
Nepřesná, roztřesená

Nepřesná, trhaná
Nepřesná, vlnitá
Nepřesná, trhaná
Nepřesná
Linie trhaná a nepřesná
s přítlakem
Nepřesná

V následujících tabulkách 6.3 a 6.4 je uveden popis realističnosti prací žáků se zaměřením
na to, jak odpovídá výtvor předloze, jak působí jako celek. Z těchto informací budu
vycházet při závěrečné kazuistice žáků a uvádím to zde, poněvadž celkový dojem
z výtvarné práce není zohledněn, a to ani v Rey-Osterriethově figuře, ani v rozborech
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kresebné linie či hodnocení úkolů. Celkový vjem z výtvarné práce je totiž velmi těžko
objektivizovatelný a i v rámci výtvarné výchovy je hodnocení výtvarných prací náročná
záležitost, která se neobejde bez jisté části subjektivního pohledu učitele. Pokaždé, když se
pokusíme objektivně hodnotit znaky ve výtvarném projevu, různé nuance výtvarného
projevu vaším objektivním hodnocením proklouznou, a právě proto si myslím, že
i působení výtvarné práce jako celku by mělo být nějakým způsobem zachyceno. V tabulce
je zajímavě viditelné, že většina žáků, z pohledu práce s linií, měla nejlepší výsledky
u úkolu 1 čili u kresby Rey-Osterriethovy figury dle předlohy. U velké části žáků v rámci
úkolu 3, kde chybí předloha u Rey-Osterriethovy figury, je linie více roztřesená, trhaná
nebo nepřesná. Vzhledem k tomu, že daný test je určen k ověřování práce s pamětí, je
zajímavé, že mnoho žáků chybějící předloha znejistí, což se projeví na kresebné linii.
Typickým příkladem jsou práce žáka A313, kde můžeme vidět práci s linií u prvního úkolu
nejpreciznější. U dalších dvou je linie kresby nejistá, roztřesená a nepřesná.

Obrázek 10 – Práce žáka A31393

93

Viz příloha 6.17
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Není tomu tak však u všech, například u žáka A36 si můžeme povšimnout, že je práce s linií
u všech úkolů víceméně stejná, je však méně jistá v otázce tvarové přesnosti.

Obrázek 11 – Práce žáka A3694
Tyto dvě tabulky tedy nepovažuji za ukazatele objektivních dat, spíše za popis kresebných
vlastností daného žáka u jednotlivých úkolů. Z těchto tabulek vycházím v diskusní části
a kazuistikách.
Popisují jednotlivé prvky a znaky kresby vyskytující se v úkolech zpracovaných žákem.
Tabulka č. 6.3 – popis realističnosti, dle předlohy, prací žáků skupiny A
Žák

Úkol 1

Úkol 3

A31

Kresba, až na některé
chybějící detaily, odpovídá
předloze. Linie je mírně
vlnitá.

Kresba odpovídá předloze,
chybí jen pár detailů. Tahy
jsou roztřesené.

A33

Kresba připomíná předlohu,
linie s přítlakem, elementy
jsou zdeformované, ale
nechybí.

Kresba připomíná předlohu,
linie je roztřesená, opakovaná
s velkým přítlakem, ale jen
velmi málo elementů chybí.
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Viz příloha 6.6
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Úkol 4
Kresebně zdařilé, na věk žáka.
Zachycení perspektivy. Kresba
je složena z krátkých tahů, je
však popisná s drobnými
nepřesnostmi.
Kombinace pohledu svrchu
a pokusu o perspektivu, linie je
mírně křečovitá a jde vidět, že
žák velmi tlačí. Kresba
neodpovídá realitě předlohy,
působí přiměřeně věku žáka.

A34

Kresba elementy připomíná,
ale neodpovídá jim, linie je
jemně roztřesená, některé
elementy jsou
zdeformované.

Kresba připomíná předlohu
jen vzdáleně, linie opakovaná
s velkým přítlakem mnoho
elementů chybí nebo
neodpovídají předloze.
Kresba je velmi zdařilá chybí
jen pár elementů, ale je na
první pohled ztotožnitelná
s předlohou, celková
kompozice je jen roztáhlá do
šířky, linie jen trochu vlnitá.

A36

Kresba až na některé
nepřesnosti odpovídá
předloze. Linie je mírně
vlnitá.

A37

Kresba předlohu spíše jen
připomíná, linie je dosti
křečovitá, některé elementy
jsou zdeformovány.

Kresba spíše symbolicky
připomíná předlohu, mnoho
elementů chybí, kresba není
přesná, ale není trhaná.

A38

Kresba spíše předlohu
připomíná, chybí některé
elementy nebo je nelze
identifikovat. Linie je
kostrbatá s přítlakem.

Kresba vůbec neodpovídá
předloze, je velmi kostrbatá
a křečovitá. Kresba jako celek
spíš připomíná „vesmírnou
loď“.

A39

Kresba je vlnitá, neodpovídá
poměrově předloze,
elementy značně
zdeformované.

Kresba jen vzdáleně
připomíná předlohu, velká
část elementů chybí, linie
kostrbatá.

A310

Kresba předloze odpovídá,
jen linie je značně kostrbatá
a s velkým přítlakem, místy
trhaná.

Kresba velmi kostrbatá, chybí
pár elementu ale jako celek
odpovídá předloze

A311

Kresba neodpovídá
předloze, ale stylizovaně ji
připomíná, kresba „črtavá“,
opakovaná ale uvolněná.
Některé elementy chybí.

Kresebné tahy jsou
opakované a „črtavé“.
Kresebný styl je dobrý a spíše
nadstandartní, k věku žáka,
nicméně kresba jako celek jen
symbolicky připomíná
předlohu. Poměry elementů
jsou však dobré, ale mnoho
elementů chybí.

A312

Kresba de facto odpovídá
předloze, jen některé její
části jsou ve velikostním
nepoměru s jinými. Linie
trošku roztřesená.

Kresba spíše jen připomíná
předlohu. Linie je jen drobně
vlnitá. Mnoho elementů
chybí.
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Neodpovídá předloze, ale
odpovídá věku žáka.

Kresba velmi dobře, na věk
žáka, zachycuje poměry
v kompozici. Žák používá pohled
shora. Kresba je popisná a velmi
dobrá na věk žáka.
Kresba je velmi malá vzhledem
k formátu papíru a velikosti
předlohy. Kombinuje pohled
z boku a svrchu. Jsou zde
i chyby v popisnosti kresby.
Neodpovídá předloze, a na věk
žáka je kresebný projev výrazně
horší. Žák kombinuje pohled
shora i z boku, velmi nepřesná
kresba.
Kresba kombinuje pohledy
svrchu a z boku, tudíž
neodpovídá perspektivě, je
velmi nepřesná, tahy působí
křečovitě a neuroticky. Celkově
velmi slabá, vzhledem k věku
žáka.
Kresba je perspektivně
a popisně velmi zdařilá, linie je
však kostrbatá a roztřesená,
kresebná linie naznačuje
křečovitý úchop tužky, a že žák
dosti tlačí.
Kresba velmi zdařilá z pohledu,
zachycení reality, odpovídá po
měrově i je zde velmi zdařilé
zachycení perspektivy. Kresba je
nadstandardní na věk žáka.

Pokus o perspektivu, kresba má
chyby v přesnosti, je však velmi
popisná a detailní. Linie je
mírně křečovitá a ostrá, ale
celkem působí velmi zdařilým
dojmem, vzhledem k věku žáka.

A313

Kresba odpovídá předloze,
linie drobně trhaná
a opakovaná, mírně
roztřesená.

Předloha je v kresbě
poznatelná, ale neodpovídá
v poměrech předloze, chybí
několik detailů. Kresba je však
plynulá.

A314

Kresba jen předlohu
připomíná, některé
elementy zdeformovány,
linie vlnitá.

Kresba symbolicky připomíná
předlohu, linie jsou jasné,
nekostrbaté, ale chybí mnoho
elementů a nejsou přesně
umístěné.

A317

A318

Kresba předloze z velké části
odpovídá, linie je mírně
roztřesená, některé
elementy protáhlé do šířky.
Kresba předlohu spíše
připomíná, linie je se
značným přítlakem, mnoho
elementů je
zdeformovaných nebo
upravovaných.

Kresba trhaná, celek
připomíná předlohu, chybí
však mnoho prvků.
Kresba jen symbolicky
připomíná předlohu, chybí
mnoho detailů, tahy jsou však
dlouhé a mírně vlnité.

A319

Kresba předlohu spíše
připomíná, je menší oproti
předloze, kostrbatá
a mnoho elementů je
zdeformovaných.

Kresba neodpovídá předloze,
spíše ji kresba jen připomíná,
chybí mnoho detailů, kresba
je však plynulá.

A321

Kresba odpovídá předloze,
jen celková kompozice je
protáhlá do šířky, linie je
kostrbatá.

Kresba připomíná předlohu,
i když některé elementy chybí,
jiné jsou špatně umístěné,
kresba je někde trhaná.

A322

Kresba předlohu spíše
připomíná, je značně menší
oproti předloze, linie mírně
křečovitá a kostrbatá.
Některé elementy
zdeformovány.

Kresba je stylizována do formy
nějaké bytosti s okem. Příloha
jde identifikovat spíše jako
inspirace, linie však jen
drobně vlnitá.

A323

Kresba jen element
připomíná, některé části
jsou s velkým přítlakem,
některé elementy chybí.

Kresba předlohu nepřipomíná,
jen některé elementy jsou
identifikovatelné, linie je
s velkým přítlakem někde
opakovaná.

64

Zdařilý pokus o perspektivu,
kresba je velmi popisná
a odpovídá tomu, co žák při
kresbě viděl. Je spíše
nadstandardní, vzhledem
k věku žáka.
Kombinace bočního pohledu
a pokusu o perspektivu. Linie je
však jen mírně vlnitá a v celku
odpovídá věku žáka.
Velmi dobrý pokus o zachycení
reality, vzhledem k věku žáka.
Kresba je ale mírně roztřesená.
Žák kombinuje pohled shora
i z boku, nerespektuje
perspektivu. Linie je však
uvolněná, čistá a jen mírně
roztřesená. Odpovídá
dovednostem věku žáka.
Boční pohled u kostek, horní
pohled u lžíce. Kresba trhaná
a málo popisná, je ale zajímavé,
že se žák pokouší o stín lžíce na
podkladu, až na tento detail se
zdá, že je žák kresebně slabší.
Pokus o zachycení perspektivy,
kresba je velmi detailní, ale
neodpovídá skutečnosti. Jsou
zde detaily, které žák nemohl
na předloze vidět. Celkem ale
působí zdařile, vzhledem k věku
žáka.
Žák kreslí pohled svrchu. Kresba
roztřesená, nepřesná
a poměrově neodpovídající. Je
viditelné, že kresebně je žák
slabší a netrénovaný.
Kresba neodpovídá předloze,
ale je viditelný pokus
o zachycení perspektivy. Kresba
v celku odpovídá věku žáka.

Tabulka č. 6.4 – popis realističnosti, dle předlohy, prací žáků skupiny D
Žák
D31

D32

D33

Úkol 1
Kresba spíše předlohu
připomíná, linie je
s přítlakem, kostrbatá
a některé části jsou
zdeformované.
Kresba de facto odpovídá
předloze, jen některé
elementy jsou
zdeformovány a protaženy
do šířky. Kresba je mírně
trhaná a vlnitá.
Kresba de facto odpovídá
předloze, jen některé
elementy jsou špatně
umístěny a jako celek je
výrazně menší oproti
předloze. Linie kostrbatá.

D35

Kresba de facto odpovídá
předloze, jen některé částí
jsou zdeformované. Linie
značně kostrbatá.

D36

Kresba odpovídá předloze.
Jen některé části jsou mírně
zdeformovány. Linie je
s velkým přítlakem, mírně
vlnitá.

D38

Kresba spíše připomíná
předlohu, některé části jsou
zdeformované, linie je
vlnitá.

D39

D311

Kresba spíše předlohu
připomíná, mnoho
elementů neodpovídá
poměrově. Linie s větším
přítlakem a mírně zvlněná.
Kresba odpovídá předloze,
jen její levá část je trošku
vyšší než pravá. Linie je
trhaná s výrazným
přítlakem.

Úkol 3
Kresba na základě několika
elementů kresbu připomíná.
Všechny elementy jsou však
zdeformované. Linie jen málo
roztřesená.
Kresba víceméně odpovídá
předloze, jen jednou částí
protáhlá do šířky. Některé
elementy chybí. Linie jen málo
roztřesená.
Kresba víceméně odpovídá
předloze. Chybí některé
elementy. Linie opakovaná
a s přítlakem, jen málo
roztřesená.
Kresba má většinu elementů,
ale je značně protáhlá, tudíž je
s předlohou ztotožnitelná.
Kresba z velké části odpovídá
předloze, jen některé
elementy chybí nebo jsou
výrazně zdeformovány.
Kresba je však oproti předloze
zvětšená. Linie s přítlakem, ale
málo roztřesená.
Kresba je výrazně zvětšená
oproti předloze. Elementy
jsou značně zdeformované
nebo špatně umístěné, kresba
předlohu jen připomíná. Linie
jen málo vlnitá.
Kresba předlohu připomíná,
mnoho elementů chybí nebo
jsou zdeformované. Linie jen
málo roztřesená.
Kresba jen předlohu
připomíná, některé elementy
chybí, jiné jsou
zdeformované. Linie je
trhaná.
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Úkol 4
Pokus o perspektivu, kresba
trhaná ale odpovídající věku
žáka.

Pokus o perspektivu, kresba
neodpovídá pohledu, jaký viděl
žák a je méně popisná, ale
odpovídá věku žáka.

Kresba trhaná, pohled z boku,
neodpovídá realitě. Slabší na věk
žáka.

Kombinace pokusu
o perspektivu s pohledem
z boku, poměrově však
neodpovídá realitě, ale
odpovídá věku žáka.
Pokus o perspektivu, kresba je
však trhaná, složená z drobných
tahů. Neodpovídá poměrově
realitě, ale odpovídá věku
dítěte.

Kresba z bočního pohledu,
koncepčně ale odpovídá realitě.
Tahy jsou trhané, s velkým
přítlakem, ale odpovídají věku
žáka.
Pokus o perspektivu, kresba
mírně trhaná a roztřesená ale
jako celek odpovídá věku žáka.

Kombinace pokusu
o perspektivu a pohledu z boku.
Kresba trhaná a malá. Slabší
vzhledem k věku dítěte.

D312

D313

D314

Kresba odpovídá předloze
jen mírně roztřesená linie.
Kresba spíše připomíná
předlohu, celek je zvětšený
oproti předloze mnohé
elementy jsou
zdeformovány, linie mírně
kostrbatá.
Kresba de facto odpovídá
předloze, jen jako celek je
menší oproti předloze, linie
je trhaná a mírně kostrbatá.

Kresba předlohu připomíná,
některé elementy chybí, jiné
části jsou zde navíc. Linie
rovná, jen místy trhaná.
Kresba předlohu připomíná
jen některými prvky, mnoho
elementů je zdeformovaných,
jiné špatně umístěné. Linie
roztřesená.
Kresba odpovídá předloze,
obsahuje většinu elementů.
Jen jsou mírně zdeformované.
Linie roztřesená.

D315

Kresba de facto odpovídá
předloze, jen je značně
roztřesená, některé
elementy jsou roztřeseností
de facto zdeformovány.

Kresba jen jistými prvky mírně
připomíná předlohu.
Elementy jsou buď
zdeformované, nebo chybí.
Linie značně roztřesená.

D316

Kresba obsahuje všechny
elementy, ale je značně
zdeformovaná a protáhlá do
šířky, tak spíše předlohu jen
připomíná. Kresba
roztřesená.

Kresba jen některými prvky
předlohu připomíná. Mnohé
prvky jsou zdeformované jiné
nerozeznatelné. Linie jen
mírně roztřesená.

D317

Kresba připomíná předlohu,
linie je opravovaná, s velkým
přítlakem, a dosti kostrbatá.

Kresba předlohu jen
připomíná. Je značně
zmenšená. Elementy jsou
zdeformované nebo chybí.
Linie roztřesená.

D319

Kresba jako celek odpovídá
předloze, jen její vnitřní
uspořádání a částečně její
obvodový tvar jsou
zdeformované. Linie je
s velkým přítlakem, mírně
vlnitá.

Kresba jen vzdáleně může
některými prvky připomínat
předlohu. Linie s přítlakem,
ale plynulé a netrhané.

D320

Kresba odpovídá předloze,
linie je jen dost kostrbatá
a křečovitá.

Kresba de facto odpovídá
předloze, jen některé
elementy chybí. Kresba je
roztřesená.
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Pokus o zachycení perspektivy.
Kresba jako celek odpovídá věku
žáka.
Kombinace bočního a horního
pohledu, kresba je málo
popisná, neodpovídá realitě.
Odpovídá však věku dítěte.

Pohled z boku, kresba málo
popisná, ale dynamická.
Odpovídá věku žáka.
Kombinace pohledu svrchu
a z boku. Mnoho detailů
neodpovídá pohledu žáka na
kompozici. Kresba je velmi
kostrbatá a celková práce je na
věk žáka velmi slabá.
Kresba málo popisná, výrazně
menší, vzhledem k velikosti
předlohy a formátu papíru.
Kresba trhaná a s velkým
přítlakem. Vzhledem k věku
dítěte je práce slabší.
Kombinace pokusu
o perspektivu a pohledu z boku.
Kresba je absolutně
nerealistická, doplněná
o detaily, které v předloze
nebyly. Poměrově také
neodpovídá. Samotná kresba je
s velkým přítlakem a celek
působí spíše podprůměrným
dojmem, vzhledem k věku žáka.
Pokus o perspektivu, kresba
trhaná a mírně neurotická.
Neodpovídá realitě, málo
popisná. Odpovídá však věku
dítěte.

Pokus o perspektivu, dobré
znázornění vztahů mezi
předměty. Kresebně je však
slabší, ale celková práce je spíš
nadstandardní k věku žáka.

D321

Kresba odpovídá předloze,
jen některé částí jsou mírně
zdeformované, linie
s velkým přítlakem
a kostrbaté.

Kresba předlohu připomíná,
některé elementy jsou zde
duplicitně znázorněny. Linie
jen málo roztřesená.

D322

Kresba odpovídá předloze,
jen mírně protažená do
šířky, především některé
elementy. Linie je mírně
vlnitá.

Kresba z velké části odpovídá
předloze, jen pár elementů
chybí. Linie s přítlakem, ale
jen velmi málo roztřesená.

Pohled z boku, kresba trhaná,
poměrově však odpovídá. Spíše
slabší k věku žáka.

Kombinace pohledu z boku
a pokus o perspektivu, poměry
jsou však vystiženy relativně
přesně, jen některé detaily
neodpovídají. Kresba odpovídá
věku žáka.

3.7 Analýza dotazníku třídních učitelek
Třídní učitelky během výzkumu vyplňovaly dotazník obsahující otázky na průběh testování
žáků, na jejich podpůrná opatření a poruchy učení, nebo zda nepředpokládají na základě
předešlého chování a způsobu učení, u některých žáků, nějakou ze specifických poruch
učení. Výsledky dotazníku uvádím v tabulce č. 7. Bohužel z dotazníků vyplývá, že ani
v jedné ze skupin není diagnostikovaný dysgrafik. Jeden žák A310 má diagnostikovanou
hyperaktivitu a žák D34, který má diagnostikovanou poruchu pozornosti, musel být kvůli
neúplnosti vzorku vyřazen z vyhodnocování. U žáků A38 a D37 učitelky předpokládají
možnost, že by žák měl dysgrafii, bohužel žák D37 také musel byt vyřazen kvůli neúplnosti
vzorku. Dále jsou zmiňováni žáci A311 a D310, kteří mají, dle učitelek, jisté projevy poruch
učení.
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Tabulka č. 7 – Otázky a odpovědi třídních učitelek v dotazníku
Otázka
Tř. učitelka 3A
1) Měl nějaký žák z Vaší třídy problém s vypracováváním Neměl
daných úkolů na základě nepochopení zadání?
2) Pomáhali jste nějakému žákovi s vypracováním daných
úkolů?
3) Má některý z Vašich žáků diagnostikovanou dysgrafii
pedagogicko-psychologickou poradnou?
4) Má nějaký z Vašich žáků diagnostikovanou jinou poruchu
učení pedagogicko-psychologickou poradnou nebo poruchu
pozornosti?

Nepomáhala

Ano – jeden se
pokoušel
obkreslovat
Nepomáhala

Nemá

Nemá

Ano –
hyperaktivita,
A310

Ano – D34 (žák
vyřazen
z výzkumu kvůli
chybějícím
úkolům)
Ano – D34 – více
času

5) Má nějaký z Vašich žáků předepsané nějaké kompenzační Nemá
zvýhodnění pedagogicko-psychologickou poradnou nebo
školním poradenským pracovištěm?
6) Máte pocit, že nějaký žák z Vaší třídy má projevy dysgrafie, Ano – A38
které zatím nebyly diagnostikovány?

7) Máte pocit, že nějaký žák z Vaší třídy má nějaké projevy Ano – porucha
pozornosti,
jiné poruchy učení, nebo poruchu pozornosti?
8) Pomohl Vám v něčem daný výzkum v ohledu k Vaší třídě?

A311
Zatím nemohu
soudit.

9) Co se Vám na výzkumu nezamlouvalo či byste udělali jinak?
10) Myslíte si, že dysgrafie se může projevovat nějakými znaky
i v dětské kresbě, nejen v písmu? Uveďte prosím případně
i jakými znaky.

Vše OK.
Těžké tahy,
roztřesené
a neostré linie.
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Tř. učitelka 3D

Ano – D37 (žák
vyřazen
z výzkumu kvůli
chybějícím
úkolům)
Ano – D34, D310

Možná jako
inspirace jak
vyhledávat žáky
k následné
diagnostice.
Vše v pořádku.
Způsob vedení
linie, směr tahu
při kreslení.

4. Kazuistiky žáků s nejvyšším a nejnižším bodovým ohodnocení

V této kapitole budu porovnávat výsledky dvou žáků, kteří se umísťovali na opačném
spektru bodové škály. Jedná se o žáka D33, který ve všech disciplínách, a to buď sám, nebo
s některými dalšími, získal nejnižší počet bodů.
Naopak žák D312 ve všech úkolech, buď sám, nebo s pár dalšími, určoval maximum
získaných bodů v rámci úkolu. Pokusím se tedy popsat aspekty a specifičnosti jejich
projevu v jednotlivých úkolech.
Tabulka č. 8 – Srovnání výsledků žáka D312 v jednotlivých kvantitativně hodnocených
úkolech s průměrem celého vzorku

Celkový bodový
průměr
Bodový výsledek
žáka

Úkol 1

Úkol 2

Úkol 4

16,1

6,53

2,99

28

8

4

Tento žák získal bodově nejvyšší hodnocení z celého výzkumného vzorku. Věkově není
nejstarší z žáků ve vzorku, ale je v tomto ohledu nad průměrem obou skupin, konkrétně
mu bylo 9 let během průběhu výzkumu. Tento žák v úkolu 1 – kresba Rey-Osterriethovy
figury dle předlohy získal jako jediný 28 bodů. Ve srovnání s ostatními spolužáky má velký
bodový náskok v bodové škále. Rozhodně i kresebně působily jeho práce na první pohled
nejlépe. Nicméně podíváme-li se do tabulky vývojové normy TKF dle Rey-Osterrietha95, tak
zjistíme, že daný žák bodově zapadá, dle věku a získaných bodů, do kolonky 27–30 bodů,
což dle původních norem odpovídalo známce 3.
Zvláštní je jen to, že u úkolu 2, kresba Rey-Osterriethovy figury z paměti, má horší
výsledek, oproti jiným úkolům, kde si byl více jistý, viz tabulka 6.2. Tento úkol však nebyl
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bodově hodnocen. Jedna z možností proč žák v tomto úkolu předvedl vcelku horší
výsledky oproti dvěma ostatním, je to, že ho znejistila chybějící předloha.

Obrázek 12 – Práce žáka 31296

Podíváme-li se na úkol 1 u tohoto žáka, můžeme vidět na první pohled obstojně
překreslenou Rey-Osterriethovu figuru. Tvarově se jen mírně deformuje, elementy jsou ale
samy o sobě čitelné. Linie je jen drobně roztřesená. U úkolu 2 si můžeme povšimnout, že
kompozice je dobře uspořádána, až na jednu chybu a to, že čtverec je mírně pootočen
doprava, celek ale jinak odpovídá předloze. Zvláštní je úkol 3, který ale nebyl kvantitativně
vyhodnocován, můžeme si zde povšimnout přidání elementů v pravé části, které
v předloze nejsou. Mnohé elementy také chybí nebo jsou zdeformovány. Stejně ale jako
u úkolu 1 je linie drobně roztřesená a v celku přesná. Úkol 4 dopadl dobře, vzhledem
k věku žáka, nejedná se však o úplně nejlepší žákovskou práci v rámci tohoto úkolu, žák ale
dostal také plný počet bodů. Můžeme zde vidět celkem obstojné zachycení perspektivy.
Poměry kostek a lžíce jsou také velmi obstojně zachyceny. Linie, stejně jako u předchozích

96
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úkolů, je mírně roztřesená. Jako celek působí velmi dobře, na věk žáka je zde dobře
zachycen „vztah“ kostek a lžíce.

Tabulka č. 9 – Srovnání výsledků žáka D33 v jednotlivých kvantitativně hodnocených
úkolech s průměrem celého vzorku
Celkový bodový
průměr
Bodový výsledek
žáka

Úkol 1
16,1

Úkol 2
6,53

Úkol 4
2,99

10

4

2

Žák D33 jednoznačně získal ve všech úkolech nejméně bodů. V Rey-Osterriethově figuře
dokonce sám určoval spodní hranici získaných bodů, zde měl i značný odstup v získaných
bodech oproti svým spolužákům. Co se věku týče, je pod průměrem všech skupin i celku,
nicméně není nejmladší z výzkumného vzorku. Konkrétně mu je 8,83 roku. V rámci norem
TKF dle Rey-Osterrietha97 by spadal do skupiny 0-20 bodů, přičemž je v rámci tabulek
tento výsledek hodnocen známkou 5. Tudíž se jedná o nejhorší možnou škálu v této
tabulce k danému věku žáka.
Podíváme-li se na vizuální stránku jednotlivých úkolů, zjistíme, že už na první pohled
vyhlíží po kresebné nebo celkově výtvarné práci velmi slabě.
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Obrázek 13 – Práce žáka D3398
Podíváme-li se na práce žáka D33 nevypadají jeho práce na první pohled nejhůře. Vidíme,
že u všech prací jde dle částí práce poznat, jaký žák dělal úkol a jakou měl předlohu.
Problém ale nastává, podíváme-li se podrobněji. Podstatné je, že žák vzhledem k formátu
kresby zmenšuje, a to u všech prací. U úkolu 1, ač to na první pohled nevypadá, všechny
elementy jsou zdeformovány nebo některé úplně chybí, například povšimneme-li si
diagonál v obdélníku, zjistíme, že se de facto o diagonály nejedná, ale jedná se
o samostatné části, které na sebe jen navazují. Pokud zaměříme pozornost ještě na linii, ta
je výrazně roztřesená, trhaná a jde poznat, že žák na mnoha místech výrazně tlačí na
tužku.
V úkolu 2 žák neumístil ani jeden z tvarů přesně, jak měl. Tvary jsou natočené doprava,
dokonce trojúhelník přesahuje ve spodní části formát. Tvary také nejsou umístěny ve
správném vztahu mezi sebou ani k okraji formátu.
V úkolu 3 je také patrné zmenšení, stejně jako v úkolu 1, chybí mnoho elementů, nebo
jsou výrazně zdeformované. Zde je ale potřeba podotknout, že kdyby se 3. z úkolů
vyhodnocoval, nedopadl by žák nejhůře, cílem výzkumu však nebylo zjišťovat, jak žák
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pracuje s pamětí, tento úkol měl jen zjišťovat, jak žák pracuje s linií, když nemá k dispozici
předlohu.
V úkolu 4 žák kresbu výrazně nezmenšoval, je zde ale patrné naprosté nedodržení poměrů
mezi kostkami a lžící. Lžíce je také zvláštně krátká, ale musím konstatovat, že žák dobře
zachytil, že lžíce leží na kostkách a nelevituje nad nimi. Podstatnou chybou však je, že žák
nezachytil správný počet výstupků na jedné z kostek, vzhledem ke svému pohledu na ně.
Větší z kostek má mít 6 výstupků, podstatné je také to, že se jedná o sudý počet, žák však
zde kreslí jen 5. Co se linie týče, ta je velmi nepřesná a trhaná. Roztřesenost kresby je
u žáka méně patrná, spíše se zdá, že žák dělá častěji rovné linie, které přetahuje
a zaoblování tvarů je pro něj náročnější.
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5. Diskuse nad dosaženými výsledky

Podíváme-li se na tabulky 3.4, 4.4, 5.4, kde jsou uvedeny skupiny žáků pod hraniční
hodnotou, zjistíme, že výsledky se shodují jen částečně. Při porovnávání se však prvně
zaměříme na porovnání žáků pod hraniční hodnotou u úkolu č. 1 – kresba
Rey-Osterriethovy figury.
Tabulka č. 10 – porovnání výsledků žáků pod hraniční hodnotou u úkolu 1 s výsledky
u úkolu 3 a 4 (žáci, kteří bodově skončili pod hraniční hodnotou, jsou v tabulce označeni
křížkem)
Žáci pod hraniční hodnotou

Výsledky žáků

Výsledky žáků

úkol 1

u úkolu 2

u úkolu 4

A37

X

X

A38

X

_

A311

_

_

A314

_

X

A318

X

_

A323

_

_

D31

_

_

D33

X

X

Po vizuální stránce, pokud žáci získali u úkolu 2 málo bodů a jsou tedy pod hraniční
hodnotou, tak nejčastěji chybují v umisťování čtverce v levé horní části a u trojúhelníku
v pravé dolní části. Mnozí si uvědomují, že tyto tvary zasahují do tvaru obdélníku
uprostřed, ale již zde není poznat, že by si uvědomovali, že čtverec i trojúhelník jsou
v určitých vzdálenostech od okraje, a že jejich strany, jsou určitým způsobem rovnoběžné
s okrajem formátu. Nejčastěji tuto rovnoběžnost poruší rotačním posunem právě
trojúhelníku nebo čtverce.
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U úkolu 4 mají tito žáci velmi podobnou kresebnou techniku jako u úkolu 1 a 3, ale je
postřehnutelné, že úkol je pro ně náročnější v tom ohledu, že se nejedná o kresbu plošné
kompozice, ale prostorové. Tudíž je pro všechny žáky tento úkol náročnější. Stejně jako
u předchozích kresebných úkolů je v pracích těchto žáků kresba vždy více či méně
roztřesená či jinak kostrbatá.
Mají problém s vnímáním poměrů a perspektivy a především, jak již bylo zmíněno, jako
celek působí hůře, oproti úkolům 1 a 3.
Shodu u všech tří úkolů vidíme pouze u žáků A37 a A33. Žák A37 má u úkolů 1 a 2 výsledky
těsně pod hraniční hodnotou, u úkolu 4 má, ale jako jeden z mnoha, jednu z nejnižších
hodnot. Žák D33 má u prvního úkolu nejnižší hodnotu a u zbylých dvou má jednu
z nejnižších hodnot. Ani jednoho z těchto žáků třídní učitelka neoznačila za žáka se znaky
poruch učení. Žáci A38 a A318 mají shodné výsledky, pod hraniční hodnotou, u úkolu 1
a 2. U úkolu 4 je však žák A38 nad hraniční hodnotou o 0,5 bodu, a také je zmiňováno
třídní učitelkou, že se u tohoto žáka, dle jejího mínění, projevují náznaky dysgrafie. Žák
A318 v rámci hodnot na rozhraní nevychází ani u jednoho úkolu.
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Žák D314 má v úkolu 1 jeden z nejnižších bodových výsledků, a v úkolu 4 také. Oba tyto
úkoly jsou založeny na práci s kresbou, potažmo linií.

Obrázek 14 – Práce žáka D314 99
Podíváme-li se na práce tohoto žáka, zjistíme zajímavou anomálii. Rey-Osterriethova
komplexní figura je u většiny případů lepší, když kreslí kopii děl předlohy. Zde je tomu po
vizuální stránce naopak. Figura lépe vypadá u druhého pokusu, kdy žák neměl k dispozici
předlohu, můžeme jen spekulovat, proč tomu tak je, dokonce se můžeme domnívat, že
výsledky byly prohozeny. Správné pořadí výsledků se dá ale potvrdit tím, že u druhé kresby
chybí některé elementy, kdežto u první, ač zdeformované, všechny. Možné také je, že se
žák při druhé kresbě cítil jistěji. Kresba je každopádně nejméně jistá a nejvíce roztřesená
u úkolu č. 1, zde je také i kresba z vizuálního pohledu méně zdařilá a mírně zmenšená.
U úkolu 3 můžeme vidět relativně dobře poskládanou kompozici, žák jen měl problém
s umístěním čtverce, umístil ho více do leva a u trojúhelníku ho umístil níže, než měl, tudíž
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doléhá na okraj papíru. Úkol 4 je však velmi slabý, především svou popisností. Lžička
i kostky jsou velmi zjednodušené, například u kostek úplně chybí „spojovací výstupky“.
Dále žák kompozici zachytil z bočního pohledu bez jakéhokoli náznaku nebo pokusu
o perspektivu. Linie je výrazně roztřesená jen u úkolu č. 1, u úkolů č. 3 a 4 je spíše jen
mírně kostrbatá a působí výrazně jistěji.
Žák A311 vychází jen u Rey-Osterriethovy figury pod hraniční hodnotou a má jednu
z nejnižších hodnot, ale u zbylých dvou úkolů je nad hraniční bodovou hodnotou. U úkolu
4 má dokonce jako jeden z mála nejvyšší získanou bodovou hodnotu. Třídní učitelka u něj
uvádí, že předpokládá, že žák má poruchu pozornosti. Právě porucha pozornosti může
ovlivňovat výsledky žáka. Je náročnější ho namotivovat. Dobrý výkon u takového žáka
souvisí většinou s tím, jestli ho práce baví. Také celkově, pokud žák byl bodově blízko
hraniční hodnoty a nepřesáhl ji, může toto bodové ohodnocení znamenat jen nepřesnost
měření, či statistickou odchylku způsobenou zaokrouhlováním.
S podobným obodováním vychází i žák A323. V úkolu 1 je jeden z nejslabších, ale v úkolu
2, kde se pracuje s uspořádáváním prvků v prostoru, je bodově dokonce nejlepší. V úkolu 4
je skoro na hraniční hodnotě, je jen o 0,5 bodu lepší. Tyto výsledky by mohly napovídat, že
má žák také nejspíš problém s kresebným projevem, ne však s prostorovým uspořádáním.
Žák D31 je jediný, který v úkolu 1 – Rey-Osterrietově figuře získal velmi málo bodů,
v ostatních získal velmi vysoké obodování. Třídní učitelka se také o něm nezmiňuje. Opět
to ale může být způsobeno rozvinutým výtvarným projevem nebo tím, že ho úkol
s Rey-Osterriethovou figurou nebavil.
Také je podstatné zmínit, že úkoly 2 a 4 jsou založené více na výtvarné tvorbě, tudíž pokud
se žák výtvarně rozvíjí v kroužcích k tomu určených či v ZUŠ, tak je předpokládatelné, ať
má diagnostikovanou poruchu učení či nikoli, že bude dosahovat jiných výsledků než jeho
spolužák, který výtvarné kroužky či ZUŠ nenavštěvuje. Určitě také měla vliv samotná
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struktura bodového hodnocení, kdy v úkolu 2 a 4 není tak velký bodový rozptyl jako
v úkolu 1 Rey-Osterriethově figuře.
Tuto nepřesnost měřicího sytému také mohlo dokládat, že u výtvarných úkolů byli
označeni i žáci, a to i současně ve dvou úkolech, kteří dosahují v Rey-Osterriethově figuře
dobrých výsledků.
Tabulka č. 11 – porovnání výsledků žáků pod hraniční hodnotou v úkolech 2 a 4, bez žáků
identifikovaných Rey-Osterriethovou figurou, s jejich výsledky v úkolech 1, 2 a 4 (žáci, kteří
bodově skončili pod hraniční hodnotou, jsou v tabulce označeni křížkem)
Žáci

Výsledky žáků

Výsledky žáků

Výsledky žáků

u úkolu 1

u úkolu 2

u úkolu 4

A34

_

X

_

A39

_

X

X

A319

_

_

X

A322

_

_

X

D35

_

X

_

D38

_

_

X

D313

_

_

X

D314

_

X

X

D315

_

X

_

D317

_

X

X

D319

_

X

_

D321

_

X

_

Zde bych začal komentářem žáků A319, D38 a D113. Všichni tři žáci jsou jen u úkolu číslo 4
pod hraniční hodnotou. V prvním i třetím úkolu jsou žáci průměrní, nebo podprůměrní.
Ani o jednom z nich se nezmiňuje třídní učitelka jako o žákovi s potenciálními projevy SPU.
Osobně si myslím, že jednoduše řečeno, kresba není tzv. jejich parketa. Případně nebyli
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dostatečně v této oblasti rozvíjeni. Úkol číslo 4 je velmi náročný, a i když jsem při
vyhodnocování přihlížel k věku žáků, tak uvědomování si a zachycení prostoru
a perspektivy je náročnější výtvarná disciplína.
Podobná situace vychází i u žáků D35, D315, D319, A322, a A34, ti také mají jen u jednoho
úkolu získaný počet bodů pod hraniční hodnotou. Jak jsem již zmiňoval, úkoly 1 a 4 jsou
založené na práci s linií, kdežto úkol číslo 2 na práci s vnímáním kompozice a prostorového
uspořádání. Tudíž je zde pravděpodobnost, že tito žáci pouze s touto části výtvarného
projevu mohou mít problém. Dále žák A34 v úkolu číslo 2 a žák A322 v úkolu číslo 4 jsou
přesně na hraniční hodnotě. Tudíž bych jeho zařazení považoval za statistickou chybu.
Ani u jednoho z žáků nejsou, dle třídních učitelek, náznaky SPU.
Zajímavá situace nastala však u žáků A39, D314, D317, kteří se neumístili u úkolu s ReyOsterriethovou figurou na hraniční hodnotě, ale naopak u zbylých dvou úkolů ano. Žák
A39 je u obou úkolů na hraniční hodnotě, což spíše poukazuje na nepřesnost vyhodnocení
či malou bodovou škálu než cokoli jiného. Žáci D314 a D317 jsou jen u úkolu 2, čili opět
v oblasti uspořádání kompozice, ačkoli v práci s linií jsou podprůměrní. Také to pouze
může poukazovat na jejich malé zaujetí úkolem, a že možná práci jen odbyli. U úkolu 4
jsou oba na hraniční hodnotě.
Z toho důvodu se spíše domnívám, že všichni tito žáci se do špatných výsledků dostali
spíše ze statistických důvodů, než že by tyto výsledky o nich něco vypovídaly.
Důvody, proč tito žáci skončili bodově pod hraniční hodnotou, mohou být různé.
Opomineme-li nevyváženou a jednoduchou konstrukci testu, je zde škála od nezaujetí
úkolem, přes statistickou chybu, aktuální stav žáka, až po méně, ne však nijak výrazně,
rozvinuté motorické či kresebné schopnosti.
Pokud bych se měl zaměřit na chyby při konstrukci a provedení experimentu či testu, tak
je zde dle mého názoru mnoho záležitostí, které bych udělal příště jinak. V prvé řadě je dle
mého názoru potřeba větší výzkumný vzorek. Během vyhodnocování výsledků jsem musel
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mnoho žáků z výzkumu vyloučit kvůli chybějícím úkolům. Přičemž ve větším vzorku je větší
pravděpodobnost evidovat na konkrétní projevy specifické poruchy učení. Co se
konstrukce úkolů týká, bylo potřeba předem vysledovat a jednotlivě otestovat, co
konkrétně jednotlivé úkoly budou zobrazovat a jakým způsobem či škálou budou
hodnoceny. Toto vše jsem řešil v průběhu výzkumu a na základě inspirace nástroji
psychologické

diagnostiky

kresebného

projevu

a didaktikou

výtvarné

výchovy.

Také v rámci diplomové práce ale asi tato záležitost není úplně vhodná svým rozsahem,
dlouhodobostí a komplexností problematiky. Určitě by celé práci prospělo zúžení tématu.
Osobně bych však neřekl, že tento výzkumný „pokus“ byl neúspěšný. Spíše bych ho však
nazval sondou do problematiky z pohledu učitele výtvarné výchovy.
V rámci

výzkumu

by

bylo

ideální,

aby

se

výzkumný

vzorek

skládal

z žáků s diagnostikovanou poruchou psaní a aby tito žáci byli v tomto bádání
zastoupeni v dostatečném počtu. Optimální by rovněž bylo porovnání vytvořených prací
těchto žáků s výstupy žáku intaktních, případně realizování kvalitativního výzkumu
(např. kazuistiky žáků s dysgrafií). To se mi však v rámci mého výzkumu nedařilo z důvodu
nedostatečného množství vzorků a nepřítomnosti žáků s dysgrafií.
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Závěr

Specifické poruchy učení, a zvláště pak dysgrafie, nepatří mezi nejvíce sledované otázky
dnešní pedagogiky či politiky vzdělávání. Posun v přístupu k žákům s SPU má ale
nezanedbatelný dopad na jejich úspešnost ve studiu, a i dále v životě. Za posledních 50 let
udělalo, nejen české školství, v této oblasti obrovský pokrok. Specifické poruchy učení jsou
velmi komplexní záležitostí a zabývají se jimi oblasti speciální pedagogiky, pedagogiky,
neurologie a psychologie. Přesto však, anebo možná právě proto, že tento fenomén je
zkoumán takto komplexně z pohledů různých vědeckých disciplín, má stále otázky bádání
a zlepšování přístupu k SPU a žáku samotnému.
Při psaní teoretické části jsem se zaměřoval na stručnou a srozumitelnou charakteristiku
jednotlivých specifických poruch učení. Popisuji v ní rovněž postup při jejich diagnostice a
nápravách. Dále se zde zabývám stručným popisem charakteristiky kresby, její dětské části
a vývojem, historií, a také vymezením kresby a malby jako výtvarných technik.
Předposledním tématem teoretické části je písmo a jeho stručný vývoj. Samotný závěr
teoretické části je věnován Rey-Osterriethově komplexní figuře, jako pedagogickopsychologickému diagnostickému nástroji.
V praktické části nastiňuji výzkumné otázky a úkoly, výběr výzkumného vzorku, jeho popis
a metodologické postupy. V této části je obsažena analýza výzkumného vzorku složeného
z prací žáků. V závěru výzkumné části se snažím kvalitativně popsat jednotlivé žákovské
práce z hlediska kompozicí a linií. Tento popis, dále rozvádím v kapitole Diskuse nad
dosaženými výsledky. Celou práci píši z pohledu učitele, nikoli psychologa nebo
speciálního pedagoga, formy dat tedy odpovídají učitelskému úhlu pohledu.
Práce na výzkumné části mé diplomové práce byla velmi podnětná především samotná
tvorba výtvarných úkolů tak, aby sledovaly jak lineární projevy, tak schopnost pracovat
s prostorem, a to vše přizpůsobené věku a schopnostem žáků.
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Získávání a analýza dat bohužel neprobíhala dle mých představ a častokrát jsem musel
řešit různé situace za pochodu, a to ať při získávání výzkumných vzorků, tak při analýze
samotné. Jak jsem již zmiňoval v analytické části, nepodařilo se mi získat vzorek
dostatečně rozsáhlý na to, abych mohl vysledovat, natožpak prokázat nějaké hlubší
souvislosti mezi výtvarnými úkoly a Rey-Osterriethovou figurou. Také vzorek nebyl vůbec
vhodný k zjišťování projevů dysgrafie ve výtvarných úkolech, nebo jiných specifických
poruch učení. Bylo by vhodnější vzorek předem více prověřit, a zjistit zda vyučující mají
kompletní informace o žácích a hlavně, zda aspoň u některých, kteří se budou výzkumu
účastnit, je již diagnostika dokončena s pozitivním nálezem. Nebo ještě lépe vybrat do
výzkumu jen dysgrafiky podobného věku a sledovat jejich jednotlivé projevy, a porovnat
výsledky s výsledky stejně velké skupiny žáků, bez projevů či náznaků specifických poruch
učení.
Také by bylo vhodné spolupracovat se školním pedagogickým zařízením, což bohužel
v tomto případě nešlo vzhledem ke specifické situaci na školách během průběhu výzkumu
způsobenou vládními nařízeními. Nedá se říci, že tento výzkum dokládá nějaké souvislosti
mezi vytyčenými tématy, ale dalo by se říci, že mohl představovat koncept k dalšímu
rozporcování a hlubšímu zkoumání. Během analýzy dat mě také velmi chyběla možnost
ověřovat koncepty a postupy u jiných prací, poněvadž jsem nenašel zatím žádný podobný
výzkum, se kterým bych výsledky či design výzkumu porovnal.
Osobně vidím velký potenciál v oblasti diagnostiky SPU právě v didaktických přístupech
a metodikách jednotlivých předmětů. Zvláště pak předmětů zaměřených hlavně na rozvoj
kompetencí a formaci osobnosti žáka, jako je například výtvarná výchova. Ta má také
potenciál diagnostický, ale rovněž i nápravný či kompenzační. Rád bych se tímto tématem
do budoucna více zabýval.
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Příloha 5. – Kompletní vyhodnocení úkolu 2.
A313- obdélník víc vlevo, trojúhelník, špatná rotace
A319- čtverec níže položený, obdélník níže položený
A318- obdélník více vlevo, trojúhelník špatná rotace a nízko
A322- čtverec špatně umístěn po obou osách všímá si však mezery od okraje papíru
A323- špatné umístění čtverce, relativně středově uložená obdélník
A38- špatná rotace i nižší umístění čtverce, nakloněný obdélník, trojúhelník moc nízko položen
A34- níže položený trojúhelník a obdélník, více vlevo čtverce
A39- špatně umístěný čtverec, špatná rotace u trojúhelníku
A316- čtverec a obdélník více nahoře, čtverec více vpravo
A36- čtverec více nahoře, obdélník více vlevo
A310- obdélník více nahoře
A31- čtverec více v právo, trojúhelník více dole
A317- špatně umístěn čtverec
A311- špatně umístěn čtverec
A33- čtverec více vpravo, a trojúhelník více nahoře
A321- trojúhelník níže
A312- čtverec níže
A314- čtverec více vpravo, trojúhelník níže
A37- čtverec níže a nakřivo, trojúhelným níže a nakřivo
D31- čtverec více vpravo
D32- čtverec více vpravo, obdélník více nahoře, trojúhelník více dole
D33- čtverec natočený a posunutý nahoru, Obdélník natočený a posunutý nahoru, trojúhelník posunutý do
leva a natočený
D35- čtverec více vlevo a dole, obdélník natočený, trojúhelník nakloněný
D36-čtverec více vpravo, trojúhelník více vlevo
D38- čtverec více dole, trojúhelník více dole a vlevo
D39- čtverec více vlevo, obdélník více nahoře
D311-obdelník více nahoře
D312- čtverec nakřivo
D313- čtverec více vlevo, trojúhelník více vpravo
D314- čtverec více vlevo, trojúhelník více vpravo
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D315- čtverec více vlevo, obdélník nakřivo, trojúhelník vlevo a nakřivo
D316- čtverec nakřivo, obdélník více vlevo, trojúhelník více vlevo
D317- čtverec nakřivo a více dole, obdélník více vpravo, trojúhelník více vlevo a nakřivo
D319- čtverec více nahoře a vlevo obdélník více vpravo trojúhelník více vpravo
D320- trojúhelník nakřivo
D321- čtverec nakřivo, obdélník více dole a vpravo, trojúhelník více vpravo
D322- obdélník více vpravo
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Příloha 6. – Práce žáků
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6.21 – práce žáka D322

6.23 – práce žáka D317

97

6.24 – práce žáka D36
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98

6.30 – práce žáka D312
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Příloha 7. – Dotazník pro třídní učitele
Dobrý den, vážení učitelé.
Obracím se na vás ohledně předešlého výzkumu, který jste provedli ve svých třídách. Rád bych se
vás zeptal na několik otázek souvisejících s výzkumem a jeho průběhem.
Ideálně vpisujte kurzivou či nějak barevně přímo za otázku do tohoto souboru a pak mi ho prosím
pošlete na stepan.jarka@gmail.com. Mnohokrát děkuji. Štěpán Járka
1) Měl nějaký žák z vaší třídy problém s vypracovávání daných úkolů na základě nepochopení
zadání? Prosím vypište jeho kód/kódy:
2) Pomáhali jste nějakému žákovi s vypracováním daných úkolů? Prosím vypište kód žáka/žáků a o
kterou z prací se jednalo:
3) Má některý z vašich žáků diagnostikovanou dysgrafii pedagogicko-psychologickou poradnou?
Napište prosím jeho/jejich kód:
4) Má nějaký z vašich žáků diagnostikovanou jinou poruchu učení pedagogicko-psychologickou
poradnou nebo poruchu pozornosti? Napište prosím jeho/jejich kód:
5) Má nějaký z vašich žáků předepsané nějaké kompenzační zvýhodnění jak pedagogickopsychologickou poradnou nebo školním poradenským pracovištěm? Napište prosím jeho/jejich
kód:
6) Máte pocit, že nějaký žák z vaší třídy má projevy dysgrafie, které zatím nebyli diagnostikovány?
Napište prosím jeho/jejich kód a o jaké projevy se jedná:
7) Máte pocit, že nějaký žák z vaší třídy, má nějaké projevy jiné poruchy učení, nebo poruchu
pozornosti? Napište prosím jeho/jejich kód a o jaké projevy se jedná:
8) Pomohl vám v něčem daný výzkum v ohledu k vaší třídě?
9) Co se vám na výzkumu nezamlouvalo, či byste udělali jinak? Uveďte prosím co a proč:
10) Myslíte si, že dysgrafie se může projevovat nějakými znaky i v dětské kresbě, nejen v písmu?
Uveďte prosím případně i jakými znaky:
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