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Motorické schopnosti a somatická data

dětí

s lehkým mentálním postižením

SoullrD:
Cíle: Získat ucelené informace o motorických schopnostech a somatických datech

dětí

s lehkou mentální retardací ve věku ll let. Porovnat úroveň sledovaných hodnot
u testovaných dětí s běžnou dětskou populací.

Metody: Pro sledování bylo použito testování motorických schopností a somatických dat
podle UNIFITTESTU (6 - 60)

(Měkota,K.,

et al, 2002 ). Jednalo se o jednorázové

empirické šetření.

Výsledky: Ve výsledcích testu - skok daleký z místa dosáhlo nejvíce testovaných
pásmo výrazného podprůměru, u

chlapců

dětí

43,9%, u dívek 50%. V pásmu průměru je pouze

17,1% chlapců a 23,1% dívek. U testu -leh- sed opakovaně tvoří nejpočetnější skupinu,
u obou námi testovaných pohlaví,
61,5%.

Průměrných

testu -

běh

chlapců

děti

podprůměru,

v pásmu

hodnot dosáhlo pouze 26,8%

po dobu 12 min, bylo dosaženo

chlapců

48,8%, u dívek

a 19,2% dívek. U vytrvalostního

výrazně podprůměrného

výsledku a to u 61%

a u 69,2% dívek. 39% chlapců a 30,8% dívek dosáhlo podprůměrného výsledku.

U člunkového

běhu 4x10metrů tvořili nejpočetnější

s 51,2% a dívky s 65,4%.
podkožního tuku

Průměru

součtem tří

odpovídá pásmu nadprůměru.

kožních

skupinu

dosáhlo 7,3%
řas

Průměrné

v pásmu

nadměrné

výrazně podprůměrní

chlapců

a 3,8% dívek. U

se prokázalo, že 73,2%

chlapců

chlapci
měření

a 57,7% dívek

hodnoty byly naměřeny pouze u 9,7% chlapců a u

15,4% dívek. U hodnocení indexu tělesné hmotnosti tvořili
děti

chlapců

u

nejpočetnější

hmotnosti - chlapci 36,6%, dívky 46,1 %.

skupinu testované

Průměrných

hodnot

dosáhlo pouze 34,1% chlapců a 26,9% dívek.

Závěry:

Zpracování

výsledků

motorických

testů

potvrdilo, že chlapci i dívky s lehkou

mentální retardací budou mít nižší bodové hodnocení oproti běžné
U hodnocení somatických dat se nepotvrdilo, že testované

dětské

děti

populaci.

budou mít bodové

hodnocení odpovídající průměru dětské populace.

Klíčová

slova: mentální postižení, motorické schopnosti, motorický vývoj, Unifittest 6-60.

Motoric abilities and somatic data of children with mild mental handicap

Summarv:
Goals: Obtaining self-contained information regarding motoric abilities and somatic data

of children with a mild mental retardation at the age of ll. Comparing the level of
monitored values of tested children with the common population of children.

Methods: The testing ofmotoric abilities and somatic data according to UNIFITTEST (6-

60)

(Měkota,

K. et al, 2002) was used for the studying. It dealt with a single-stage empirie

research.

Results: In test results of «standing long jump» a majority of tested children reached a

zone ofthe substantial below-average, as for boys 43.9% and as for girls 50%. Only 17.1
% of boys and 23.1 % of girls were included in the zone of the average. In the test
«lying/sitting» repeatedly, the most numerous group containing both sex categories
included children in the zone of the below-average, as for boys 48.8 % and girls 61.5 %.
Only 26.8% ofboys and 19.2% of girls scored the average value. In the lang-distance test
«twelve-minute run» a substantially below-average result was accomplished; as for boys
61.0 % and girls 69.2 %. 39.0 % of boys and 30.8 % of girls reached the below-average
result. As for the «race run», the most numerous group included substantially belowaverage boys with 51.2% and girls with 65.4 %. 7.3 % ofboys achieved 7.3 % and 3.8%
of girls. As for the measurement of the subcutaneous fat by the summation of three
skinfolds it was shown that 73.2% ofboys and 57.7% of girls corresponded to the zone of
the above-average. The average values were measured in case of9.7% ofboys and 15.4%
of girls only. As for the index ofthe body weight the most numerous group included tested
children in the zone of above-average weight - as for boys 36.6 % and girls 46.1 %. Only
34.1 % of boys and 26.9 of girls accomplished the average values; and the measurement
showed 29.3 % ofboys and 26.9% of girls in the zone ofthe lower weight.

Conclusions: The processing of the motoric tests results proved that boys and girls with

mild mental retardation would score lower point assessment comparcd with thc common
population of children. As for the somatic data it has not been confirmed that the tested

•
children would score the point assessment corresponding to the average of the population
of cbildren.

Key words: mental handicap, motoric abilities, motoric evolution. Unifittest 6-60.
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I.ÚVOD

"Jestli

člověk

nedrží krok se svými

společníky,

pak je to možná tím, že slyší jiného

hudebníka. Nechte ho kráčet podle hudby, kterou slyší"
Henry David Thoreau

Tématem mé diplomové práce jsou motorické schopnosti a somatická data

dětí

s mentální

retardací.
Mezi postiženými tvoří jednu z nejpočetnějších skupin
i přes to se toho o nich ví
předsudků

a obav, které

poměrně

často

děti

i

dospělí

s mentální retardací a

málo. Mezi "zdravými" lidmi koluje

řada

fám, záhad,

pramení z neznalosti daného problému. Stále se mezi námi

"normálními" najdou ti, kteří se domnívají, že by lidé s postižením měli být "uklizeni"
do

nějakých zařízení.

veřejností,

A bohužel s tímto názorem se

můžeme

setkat nejen mezi laickou

ale i mezi zdravotnickým personálem. Dodnes se objevují

doporučuje

rodičům,

dítě

aby své

s postižením dali

raději

případy,

kdy

lékař

do ústavu, aby jim

nekomplikovalo život.
Oso by s mentální retardací jsou často považováni za jednotnou skupinu, ve které se jedinci
takřka

neliší.

Přitom

rozdíly v mentální úrovni jednotlivých

klientů

jsou velmi rozsáhlé.

Široká škála rozdílů začíná u osob s lehkou mentální retardací, mezi nimiž je řada těch co
dokončí

školu, zvládnou vystudovat učební obor a mnohdy si založí i vlastní rodinu. A

na druhé

straně je

zde skupina osob s hlubokou mentální retardací,

na cizí pomoc a to ve všech

směrech.

Ale mezi

těmito dvěma

kteří jsou

odkázáni

skupinami je celá

řada

variant lidí s mentálním postižením a nikdo není stejný, každý je v něčem odlišný.

V dnešní

době

mezi ostatní

se prosazuje trend integrace lidí s mentálním postižením do

občany.

Znamená to

určitý

postoj

společnosti

společnosti,

k postiženým jedincům, který

jej neodmítá, neuzavírá tyto lidi do ústavních zařízení, ale naopak se snaží vytvářet vhodné
podmínky pro jejich

začlenění

do

společnosti.

Jedna z těchto podmínek je možnost žít

v rodině, kde se jim dostane láska, pozornost, zájem a
navštěvovat

školu nebo jiné školské

schopnosti a poté si najít
práce dle jejich

zařízení,

zaměstnání,

vzdělání,pomocné

kde budou moci

Dále pak umožnit

maximálně

rozvíjet svoje

které odpovídá jejich schopnostem, jako je

práce,

na svoje koníčky, kulturu i sportovní

bezpečí.

chráněné

činnost.

dílny. A v neposlední

Pohyb má pro tyto
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děti

řadě

např.

mají i právo

velký význam.

Sportovní akce je vhodným
souhrnně

prostředkem

popisuje Karásková je i

mimo jiné dochází k určitému
přinést

jak

výrazně

vnitřní

příležitostí

uklidnění

onemocněním,

odolnosti a výkonnosti.

přispět

obezitě,

Tělesnou

k vydání fyzické i psychické energie a tím

a vyrovnání (Karásková, 1993). Sport

uspokojení z dosažených

ovlivnit psychiku a tím

civilizačním

nejen k navazování sociálních kontaktů, ale i jak

výsledků

a ze zlepšujících se

může

výkonů,

k plnějšímu prožití života. Pohybem se
špatnému držení

zdatnost

dětí

školního

těla,

věku

také
tak i

předchází

nízké fyzické zdatnosti,

rozhodující mírou

ovlivňuje

školní tělesná výchova.

Listina základních práv a svobod se vztahuje i na
rozhodování o nich je nutné brát

zřetel

děti

a

dospělé

na jejich oprávněné

s mentální retardací.

potřeby

Při

a zájmy a pokud jsou

schopni, aby o sobě rozhodovali sami, nebo aby se alespoň co nejvíce podíleli
na rozhodování o nich samých.
Švarcová ve své knize uvádí: "Tam, kde je zájem postiženého člověka v rozporu se zájmy
ostatních lidí,

měla

by zájmu postiženého, pokud to je možné, být dána

přednost"

(Švarcová, 2000).
Závěrem bych chtěla uvést citát, převzatý z knihy Mentální retardace od Švarcové,

z projevu jednoho

účastníka

konference K 97, který je

rodičem dítěte

s mentálním

postižením ze Švédska:

"Můžeme

nikdy

uzákonit právo na

nemůžeme

odpočinek

a podporu, právo na domov a denní

uzákonit právo na lásku. A

přitom

činnosti,

ale

je to ve

skutečnosti nejdůležitější

rodiče

a nakonec pro všechny.

požadavek pro osoby s mentálním postižením, pro nás

Pokud bychom byli donuceni vzdát se všeho a ponechat si jen jedno jediné, pravděpodobně
bychom si všichni vybrali nejbližšího

člověka.

Nedostatek blízkých vztahů, lásky a izolace

u osob s mentálním postižením jsou největší tragédií jejich života ... "
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(Švarcová, 2000).

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1. PROBLEMATIKA MENTÁLNÍ RETARDACE
označují

Termín mentální retardace, kterým se

jedinci s poruchou intelektu, se
Světové

používat v odborné terminologii až po konferenci
1959 v Miláně. Tento termín postupně
duševní úchylnost,

opoždění či

začal

začal

zdravotnické organizace roku

nahrazovat analogické termíny jako například

abnormality, dále pak rozumová zaostalost, intelektová

abnormalita, slabomyslnost nebo oligofrenie.
následovně:

Koluchová popisuje vznik názvu mentální retardace
v Severní Americe asi od

třicátých

"Je to termín užívaný
společností

let. Byl tam zaveden Americkou

pro

mentální deficienci" (Koluchová, 1989).
Samotný termín mentální retardace je odvozen z latinského mens, 2.pád mentis -mysl,
rozum a retardare- zaostávat,

opožďovat

V současné

přesný

době

neexistuje

se.
počtu

údaj o

osob s mentální retardací u nás aru

v zahraničí. Muller uvádí, že: "v české republice žije asi 300 000

mentálně

retardovaných"

(Muller, 2001).
Obecně

se v odborné

literatuře můžeme dočíst,

jsou 2-3% z populace. Z celkového
12%

středně těžký stupeň,

7%

že

počet jedinců

počtu mentálně

těžký stupeň

a 1%

tvoří

postižených
tvoří

s mentálním postižením

hluboký

80% lehký

stupeň

stupeň,

tohoto postižení.

Častější výskyt je u mužů.
literatuře

V naší odborné

Dolejšího, Rubinštejnové,

nalézáme
Lička,

řadu

definic mentální retardace,

například

u Sováka,

Langera, atd.

Hlavní kritéria pro definici, která v roce 1941 shrnul E.A.Doll, přibližuje Marie Černá
ve své knize Kapitoly z psychopedie: "Podle
retardace sociální

nepřizpůsobivost,

vzniklá na

vývoje: je to stav vrozený a v podstatě

něho

je základním kritériem mentální

základě

nevyléčitelný,

mentální abnormality, zaostalého

který brání maturaci osobnosti ... "

(Černá, et al, 1995).
Můžeme

citovat

Myslivečka,

který ve své knize Speciální psychiatrie uvádí: "vedle IQ

musíme posoudit v každém konkrétním
přizpůsobivost,

v některých

případě

poddajnost, zájem, zvídavost,

případech

nám napoví pouhé

směrodatné" (Mysliveček,

paměť,

číslo

1959).
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IQ

také ostatní osobnost,
napodobivost,
poměrně

těkavost

např.

její

apod. Proto

málo a nebude pro nás

Roku 1977 byla poprvé uvedena v UNESCO terminologii definice mentální retardace.
Tuto definici převzala Marie Černá: " Pod heslem mentální retardace se rozumí celkové
snížení intelektových schopností osobnosti postiženého, které vzniká v průběhu vývoje a je
obvykle provázeno nižší schopností orientovat se v životě" (Černá, 1995).

UNESCO terminologie, v novém vydání, roku 1983,

převzato

z knihy Lehká mentální

retardace v pedagogickopsychologickém kontextu od MUllera, uvedla: "Pojem mentální
retardace se vztahuje k podprůměrnému

obecně

intelektuálnímu fungování osoby, které se

stává zřejmým v průběhu vývoje a je spojeno s poruchami

adaptačního

chování"

( Milller,2001).

2.1.1. POHLED DO HISTORIE
Péče

mentálně

o

postižené prošla dlouhou a pohnutou historií.

postižení závislý na
represivní

přístup

dobročinnosti

Téměř

ostatních. V dobách ranného

k lidem s postižením,

kteří

byli v této

době

ze

do 19. století byli

středověku převládal

společnosti

segregováni

nebo eliminováni. V Řecku byly zakládány tzv. asklepiony -léčebné ústavy, kde péči
o postižené zajišťovali kněží a lékaři.
péče.

V období feudalismu se už objevuje charitativní

k vylučování

mentálně

jedinci izolováni od
zlepšilo.

Zřizují

postižených lidí ze

společnosti,

společnosti. Příchodem

V období renesance stále dochází

známe

lodě bláznů,

kde byly tito

humanismu se péče a postavení postižených

se ústavy, kde se zlepšuje nejen

péče lékařská,

ale i

péče vzdělávací

a

výchovná. Philipp Pinel přinesl radikální změnu v péči o mentálně retardované, snažil se
o humanizování péče ve velkých špitálech.
V 19.století se k terapeutickým

účelům

výuky byl i

léčebný tělocvik.

se touto problematikou zabývaly

využívat i

vadné

tělesná cvičení.

zřídil

jedinců

Dalšími propagátory

roku 1844 J.B.Riedel, kde
kteří

doktor Jan Spott. Jako docent ortopedie od roku

fakultě "tělocvik léčitelský".

dr. J.Fischer v pražském ústavu pro choromyslné, na tehdejší
tělocvičnu.

První školu

Mezi významné osobnosti z poloviny 19.stol,

patří

1848 přednášel na pražské lékařské

začínají

duševně

pro chovance v pražském ústavu pro
součástí

se

tělesných cvičení

byli i S.F.Kodým a J.E.Purkyně.
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jako

Roku 1850 zřídil
poměry, dobře

léčebné

vybavenou

metody u postižených

V Praze byl roku 1871 založen, asi
jehož zakladatelem a prvním
názornosti a

tělocviku

zakladatel české

nejznámější

ředitelem

ústav pro

duševně

byl MUDr. Karel Slavoj Amerling, propagátor
patří

ve výuce .. Mezi další významné osobnosti

dětské

zaostalé- Emestinum,

psychiatrie, který od roku 1901

působil

MUDr. K. Herfort,

v Emestinu a zařadil

do výuky nápravný tělocvik; J. Zeman, propagátor pomocných tříd pro mentálně postižené;
F. Čáda, atd.
Školní výchovou dětí s postižením se zabýval již říšský zákon roku 1869, který sice zavedl
povinnou školní docházku, ale

současně připouští,

dítě

že

pro své postižení

může

být

docházky zproštěno.
třída

Na našem území vznikla první pomocná

mentálně

pro

děti

u sv. Jakuba

systém

nářaďového

postižené

v Praze. Součástí výuky byl už samozřejmě i tělocvik.
V Evropě vznikaly systémy

tělesných

cvičení,

např.

Německý

tělocviku, Švédský zdravotní a léčebný systém, Anglický systém sportů a her, Tyršův
tělovýchovné

sokolský systém a vznikaly i školní

systémy (

Spiessův

systém,

Novorakouská škola).
Karásková ve své knize Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením
uvádí jeden z bodů ustanovení pomocné školy Milana Šilhy z roku 1920: "Všem dítkám
poskytne pomocná škola
předčítáním

tělesné

zušlechťuje

i mravní výchovy,

apod. a rozvíjí jejich schopnosti

zaměstnáváním

je

hrou a hmotnou prací"

(Karásková, 2005). Toto ustanovení můžeme uplatňovat i v dnešní
Důraz

na tělesné

cvičení

jako

součást

rozvoje

mentálně

zpěvem, vyprávěním,

době.

retardovaných

dětí

kladl i

ústřední

školní inspektor Josef Zeman, který byl jmenován brzy po vzniku ČSR. Požadoval, aby
učitel

lépe poznal své žáky a

ovlivnily i osnovy a výchovné

přistupoval
směrnice

k nim

individuálně .

škol pro úchylné

Jeho moderní názory

děti.

Tyto osnovy vydalo

Ministerstvo školství dne 6.9.1928 a platili až do roku 1948.
Druhá polovina 20.století je obdobím pokroku ve

vzdělávání jedinců

s mentální retardací.

Roku 1948 byl vydán zákon o jednotném školství a v letech 1948,1951,1977,1989,1993
byly vydány
Vzdělávací
stupně

učební

osnovy pro zvláštní školy. Od roku 1997 vstoupil v platnost

program zvláštní školy,

vzdělávací

pomocné školy. Roku 2005 se vyhláškou

program pomocné školy a
č . 73/2005 změnil

přípravného

název zvláštní školy

na základní školu praktickou a pomocná škola dostala název základní škola speciální.
1.

září

2005

začal

platit Rámcový vzdělávací program.
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Vznik sportovních
Kennedyová -

svazů souhrnně

popiSUJe Tilinger, et al
2.polovině

Shriverová založila ve

následovně:

Paní Eunice

šedesátých let v USA program

Speciálních olympiád pro osoby s mentálním postižením s cílem poskytnout možnost
celoročního

sportování a

soutěží

pro tyto jedince ve

věku

od 8 let a starší. Do

české

republiky přivezl jako první myšlenku hnutí Speciální Olympiády Dr.JosefKvapilík
po mezinárodním setkání v Bruselu v roce 1985. První neoficiální výprava našich deseti
sportovců
Varšavě.

se na jaře roku 1989

zůčastnila

polských národních her Speciální Olympiády ve

V listopadu 1989 založily Dr. Martina

Středová

a Olga Kurzová přípravný výbor

Československého hnutí speciálních olympiád. K oficiální registraci došlo v dubnu 1990.

V roce 1986 byla založena Mezinárodní sportovní federace pro osoby s postižením
intelektu- INAS - FID. Jde o mezinárodní sportovní federaci, která reprezentuje zájmy
osob s mentálním postižením (Tilinger, et al, 2002).
Další organizací zabývající se sportem mentálně retardovaných je Český svaz mentálně
postižených

sportovců.

U zrodu stál Dr. Josef Kvapilík, který tento svaz roku 1992

zaregistroval jako občanské sdružení.

2.1.2. ETIOLOGIE MENTÁLNÍ RETARDACE
Švarcová ve své knize Mentální retardace uvádí, že " mentální retardace může vzniknout
z řady různorodých příčin, které se vzájemně podmiňují, prolínají a spolupůsobí"
( Švarcová, 2000).
Na etiologii mentální retardace se
genetické, kdy je
je zde skupina
člověka.

podceňován

vliv

odborníků, kteří

můžeme
prostředí

naopak

podívat z různých hledisek. Je zde hledisko
a výchovy na vývoj jedince a na druhé

zdůrazňují

Ovšem k mentálnímu postižení velmi

nižšího nadání tak i výchovné
úroveň rodičů dětí

nepodnětnosti,

často

vliv výchovy a

prostředí

na

straně

utváření

dochází kombinací obou hledisek, jak

až zanedbanosti. Intelektová i vzdělanostní

s mentální retardací bývá velmi

často

nízká. Z tohoto

důvodu

tito rodiče

své děti nepříznivě ovlivňují podle Vágnerové těmito způsoby:
předávají

jim horší genetické

předpoklady

k rozvoji rozumových

schopností
nejsou schopni poskytnout jim přiměřenou výchovu, protože na ni sami
nestačí

(Vágnerová, 1999)
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Obecně
příčin:

příčiny

bychom mohli

vzniku mentálního postižení

rozdělit

na

dvě

velké skupiny

na příčiny exogenní (vnější)

: na příčiny endogenní neboli genetické.
Exogenní faktory mohou, ale nemusí být
nebo

dítěte.

dědičnosti

bezprostřední příčinou

činitele,

Mohou také hrát roli

poškození mozku plodu

který "spouští" projevy zakódované patologie

nebo modifikuje její průběh.

Nejčastěji rozdělujeme

dobu vzniku mentální retardace, kdy působí exogenní faktory,

na následující tři období:
prenatální (období od početí do narození )
perinatální (období před,

během

a těsně po porodu)

postnatální (období po narození)

Během

vývoje plodu

matky tak i

dítěte,

poruchy, poruchy

může

dojít k různým poruchám, které mohou vést k onemocnění jak

kdy viry v průběhu
růstu

těhotenství

a výživy, jako je

poškozují plod.

např.

Patří

sem metabolické

mozková lipoidóza, hypothyreosa,

fenilketonurie, glykogenózy.
Dále k mentálnímu postižení
období

může způsobit

retardaci,

V postnatálním období to
patří

může

může

kongenitální toxoplasmosa.

dojít následkem infekcí a intoxikací. V prenatálním

např. zarděnková

být následkem

např. zánětu

Nejčastější příčiny

asfyxie a krvácení do mozku. Další

příčinou

embryopatie, kongenitální syfilis.
mozku. Mezi další

vznikající

při

mentálního postižení

příčiny

porodu bývají anoxie,

může

být hydrocefalus,

mikrocefalie a kraniostenóza. Dále bychom mohli jmenovat makroskopické léze mozku,
např.

degenerace, karcinom nebo postnatální skleroza. Nesmíme zapomínat na anomálii

chromozomů, např. při Downově
způsobit

syndromu. A v neposlední řadě mohou mentální retardaci

i vážné duševní poruchy, psychosociální deprivace a jiné nespecifické etiologie.

Dušek, Malá

dělí

vznik mentálního postižení podle

příčiny

- faktory genetické (Downova

choroba), metabolické (fenylketonurie, glykogenózy), prenatální a perinatální poškození
(fekální alkoholový syndrom) nebo

některá

degenerativní

onemocnění

( Wilsonova

choroba, Friedrichova hereditární ataxie) (Dušek, Malá 1990).

K. Matulay, jeden z nejvýznamnějších autorů prací o mentální retardaci,

- 13-

souhrnně

popisuje, že všechny známé i předpokládané příčiny mentálmbo postižení, které jsou dosud
známé, vyvolávají necelou
postižení a výzkum
neznámé, resp.

Jako další

ještě

neurčené

příklad

čtvrtinu

této poruchy. Stále se zkoumají

zdaleka není

ukončen.

příčiny

tohoto

Až 80% případů mentální retardace je

etiologie a to hlavně v pásmu lehkého postižení (Matulay, 1986).

lze uvést

dělení

podle Penrose, kterou najdeme v publikaci: Oligofrenie

a demence v pediatrické praxi, Blechové a Šubrta ( tab.č.1)

Tab.č.l:

Endogenní a exogenní příčiny mentální retardace

A. Genetické,

dědičné

(endogenní)
-způsobené

1. dávné

spontánní mutací v

zárodečných

buňkách předků
2.čerstvé

- spontánní mutace

B. Vznikl vlivem prostředí (exogenní)

-

ll. v ranném těhotenství

poškození

oplozeného

vajíčka

v časném

těhotenství

-

2. v pozdním těhotenství

intrauterinní

infekce,

špatná

výživa,

inkompatibilita
3. intranatální

- abnormální porod

4. postnatální

- nemoci nebo úrazy v

dětství, nepříznivý

vliv

výchovy
( Blechová-Subrt, 1978)

Jiným

příkladem může

příčiny

být

členění

Langera , který ve své knize Mentální retardace,

na vrozené a získané (tab.č.2).

Tab.č.2:

Vrozené

Vrozené a získané příčiny mentální retardace
Příčiny před

porodem

-dědičné

- chromozomální
- v době gravidity
Příčiny

Získané

kolem porodu (např.

dětská

mozková obrna)

Biologické během života (např. encefalitida aj.)
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dělí

Sociální

- rodinná výchova
- školní výchova

I

- mimorodinná a mimoškolní výchova
(Langer, 1996)

2.1.3. SYMPTOMY MENTÁLNÍ RETARDACE
Mentální retardace se popisuje jako snížení intelektu, což se podle

Miňhové

projevuje "ve zpomaleném, zaostávajícím vývoji, v omezených možnostech

a Novotné

vzdělávání

a

v nedostatečné sociální přizpůsobivosti" ( Miňhová, Novotná 2000).
Špatně chápou jednoduché logické úkoly a špatně rozpoznávají možnost nebezpečí. Jejich

myšlení je zúžené a jednostranné. Problémy mívají i s abstrakcí, bývají sugestibilní a
nejsou

sebekritičtí.

při řešení běžných

Mezi

nejčastější

V řečové oblasti bývají nepohotoví a hovor bývá bezobsažný. Selhávají
denních situací.
Miňhová,

choroby spojené s mentální retardací

Novotná v knize

Psychopatologie pro učitele uvádějí:
Hypertonické dětské ochromení

(Littelův

syndrom)

Huntingtonova chorea
Sturge - Webwrová choroba
Tuberózní skleróza, Baumewillova choroba
Arachnodaktylie
Achondroplasie
(Miňhová,

Novotná 2000)

Dolejší v knize K otázkám psychologie mentální retardace popisuje

souhrnně

retardaci jako vývojovou poruchu integrace psychických funkcí

různé

s variabilní ohraničeností a celkovou subnormální integrací.
Kábele se zabývá
v poznávací

dělením symptomů

činnosti,

mentální

hierarchie

(Dolejší, 1978)

nejen na poruchy v jednotlivých složkách psychiky,

v logickém usuzování, v představivosti,

paměti

a

vůli,

ale popisuje i

poruchy v pohybové oblasti a to v oblasti poznávání, rozlišování a hodnocení pohybů. Dále
pak v osvojování pohybových dovedností a

návyků,

tzn. že jde o celkové omezení

analyticko - syntetické pohybové činnosti (Kábele, 1968).
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U Černé najdeme charakteristiku mentální retardace jako: "celkové snížení intelektových
schopností osobnosti postiženého, které vzniká v průběhu vývoje a je obvykle provázeno
nižší schopností orientovat se v životě. Nedostatek adaptivního chování se projevuje:
-ve zpomaleném, zaostávajícím vývoji,
- v ohraničených možnostech vzdělávání,
- v nedostatečné sociální

přizpůsobivosti, přičemž

se uvedené

příznaky

mohou projevovat

samostatně nebo v různých kombinacích" (Černá, 1995).

U Karáskové v knize Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením
najdeme dělení

symptomů

podle sfér:

Sféra kognitivní
- porucha vnímaní, záleží jim hlavně na subjektivních zájmech
převládá

v myšlení

konkrétnost nad abstrakcí, je snížená schopnost

porovnávání a logického úsudku
soustředění

pozornost je menší a nestálá, je snížena schopnost

na více

činností současně
převládá

mechanická

paměť,

úspěšně paměť

pomocí motoriky lze

rozvíjet
představy

žáka jsou

mohou splývat,
představivosti

nepřesné

hlavně

může

představy

o pohybu

pokud jde o pohyby podobné, nedostatek

brání těmto

obrazotvornost

a rychle vyhasínají,

dětem předvídat důsledek

být menší,

ale i

svého jednání

větší,

což

může

vést

k fantazírování a lhaní
slovní zásoba je menší,
vyjadřování

Sféra emoční - i v této

sféře

činnosti

řeč

je, co se

týče

obsahu, chudší a jednodušší,

je neobratné a bývá sklon opakovat ustálená slovní spojení

jsou určité specifické rysy, emoce se výrazně podílí na řízení

žáka

jedinci s mentální retardací bývají náladový a
u nich projevují patologické projevy,
impulsivnost v jednání
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emočně

labilní,

např.popudlivost,

častěji

se

poruchy nálad,

emoce se pohybují v krajních hodnotách, tzn. spokojenost nebo
nespokojenost
žáci mají sklony k afektivnímu jednání, k neadekvátní a

nedostatečné

kontrole emocí při různých situacích
-

mívají zvýšenou

potřebu bezpečí,

vetší sklony k úzkosti, obavám a

strachu
bývají

vnímavější

k problémům ostatních a

JSOU

ochotní pomoci

kdykoliv je třeba

Sféra volní

i zde jsou určitá specifika
tito žáci

těžko

dokážou

dobu, naopak pokud
důležitou potřebu,

čelit problémům

chtějí něco

a vytrvat u určité

činnosti

delší

co by uspokojilo jejich subjektivní

tak dokáží být neobyčejně tvrdohlaví

dokáží být umínění a vzdorovití,

hlavně

pokud se po nich žádá

něco

co

odmítají udělat

Zájmy

nevyhraněné,

zájmy bývají krátkodobé a
dosáhnout,

něco

chybí jim touha

chtít, hlavně pokud by pro to

měli něco

něčeho

sami udělat, to

je patrné hlavně u dívek, instinkt a chtění není kontrolováno rozumem

Charakter

charakter člověka s mentální retardací

neurčuje

typ ani rozsah postižení,

ale jeho životní styl a jeho okolí, cílenou výchovou lze i jedince
s hlubším mentálním postižením naučit zásadám společenské morálky

Sféra sociální -

žák s mentální retardací má

potřebu

navazovat sociální vztahy,

jako jedinci s normálním intelektem, ale

stejně

běžná

sociální interakce bývá

často

se objevují poruchy

pro ně náročnou a zátěžovou situací
žák se jeví jako nezralá osobnost,
v komunikaci a interpersonálních vztazích
mají stejnou

potřebu

jako ostatní být uznávaní, ale nebývají schopni si

toto postavení zajistit akceptovatelnou cestou
trpí poruchami adaptace
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JSOU více sugestibilní, snadno ovlivnitelní okolím a to v důsledku
znamená, že mohou

udělat

věci,

společensky

které nejsou vždy

přijatelné

bývají více závislý na rodičích a blízkých osobách

Somatická a fyziologická charakteristika
organismus žáka s mentální retardací je

dříve

unavitelný, jinak v této

oblasti dnešní odborná literatura nepopisuje velké rozdíly mezi mentálně
retardovanými

dětmi

a

dětmi

s normálním intelektem, nadváha a špatné

držení těla je problémem všech dětí bez rozdílu IQ
(Karásková, 2005)

2.2. KLASIFIKACE MENTÁLNÍ RETARDACE
V odborné

literatuře

najdeme

dělení

mentální retardace podle

různých

symptomatologické, etiologické, podle vývojových stádií, podle
demenci, pseudooligofrenii

(sociálně

podmíněná

dělení

kritérií -

druhů

na oligofrenii a
stupně

mentální retardace), dle

postižení ...
Abychom mohli posoudit stupeň mentální retardace je zapotřebí znát normální vývoj

dítěte

(komparace s normálním vývojem, např. podle Piageta, Eriksona a dalších)

Muller uvádí

dělení

podle ruské autorky M.S.

Pevzněrové,

která

dělí mentálně

postižené

podle symptomatologie na ty:
pro jejichž chování je charakteristické patologické

převládání

procesu

vzruchu nebo útlumu,
kteří

se

nemají

vyznačují nedostatečným

přitom

narušenou

rozvoJem kognitivních

emocionálně

procesů

volní sféru - a nevykazují se

defekty v jednotlivých analyzátorech,
kteří

se

vyznačují

nedostatečným

rozvoJem psychických

s výrazně narušeným chováním- mají

přitom

narušenou

procesů

emocionálně

volní sféru- a vykazují se defekty v jednotlivých analyzátorech,
u nichž je vedle

nedostatečného

rozvoje kognitivních

procesů

patrné

významné narušení osobnosti (coby důsledek poškození CNS)
(Muller, 2001)
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Dále bývají retardovaní jedinci rozdělováni podle projevů chování na typy

- eretické
- torpidní
- nevyhraněné
Pro školské účely dělíme žáky na:

- vzdělatelné
- částečně vzdělatelné
-

Nejpoužívanější

nevzdělatelné

je ovšem klasifikace podle

stupně

mentálního postižení, podle kterého

probíhá zařazování do výchovně vzdělávacích zařízení.
Jednotlivé

stupně

mentální retardace se

ohraničují inteligenčním

kvocientem (IQ), který,

jak uvádí Koluchová,: "podle návrhu německého psychologa W.Štema z r. 1912, vyjadřuje
poměr

mentálního

věku

k věku fyzickému, chronologickému" (Kolouchová, 1989). Tato

číselná

hodnota IQ je pouze

Podle Mullera "hodnota IQ

orientační

a vypovídá o aktuálním stavu ne o možném vývoji.

poměrně dobře předpovídá,

jak žák zvládne

učivo, méně

však,

jak si povede v běžném životě" (Muller, 2001).
Světová zdravotnická organizace v roce 1992 v Ženevě, na 1O.revizi Mezinárodní

klasifikace nemocí,

změnila

doposud užívané

rozdělení

mentální retardace. Tato nová

klasifikace vstoupila v platnost 1.ledna 1993 a byla rozdělena do šesti základních kategorií:
- lehká mentální retardace

IQ 50-69

- středně těžká mentální retardace

IQ 35-49

- těžká mentální retardace

IQ 20-34

- hluboká mentální retardace

IQ nižší než 20

-jiná mentální retardace
- neurčená mentální retardace

F 70 Lehká mentální retardace
IQ se pohybuje přibližně mezi 50-69 (což u
až

12 let). Stav vede k obtížím

při

dospělých

odpovídá mentálnímu věku 9

školní výuce. Mnoho

dospělých

je ale schopno

práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti.
Patří

sem - lehká slabomyslnost (oligofrenie)
- lehká mentální subnormalita
-debilita
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f 71

Střední

mentální retardace

IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 až 9let).
Výsledkem je

zřetelné

vývojové

k určité hranici nezávislosti a
školní dovednosti.

Dospělí

opoždění

v dětství, avšak mnozí se dokáží vyvinout

soběstačnosti,

budou

dosáhnout

přiměřené

potřebovat různý stupeň

komunikace a

podpory k práci a

k činnosti ve společnosti.
Patří

sem - střední mentální subnormalita
-

střední

slabomyslnost (oligofrenie)

-imbecilita

F 72

Těžká

mentální retardace

IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 (u

dospělých

odpovídá mentálnímu

věku

3 až 6

let). Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory.
Patří

sem - těžká mentální subnormalita
- těžká slabomyslnost (oligofrenie)
- idioimbecilita

F 73 Hluboká mentální retardace
IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u
způsobuje

Stav

dospělých

sem - těžká mentální subnormalita
- hluboká slabomyslnost (oligofrenie)
- idiotie

F 78 Jiná mentální retardace
F 79 Neurčená mentální retardace
Patří

věku

pod 3 roky).

nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybování, komunikaci a

hygienické péči.
Patří

mentálnímu

sem - mentální: deficit NS
- subnormalita NS
- slabomyslnost (oligofrenie) NS
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Podle MKN - 1O se k základnímu kódu
vyjadřující

stupně

přidává

mentálního postižení

kód

postižení chování:

O. -žádná nebo minimální porucha chování

1. - významná porucha chování, vyžadující pozornost nebo

léčbu

7. -jiné poruchy chování
8. -bez zmínky o poruchách chování

Je zde ještě jedna skupina jedinců s hodnotami IQ 70 - 80 (85), což odpovídá inteligenci
na úrovni mírného až hlubokého

podprůměru. Děti

s těmito hodnotami IQ jsou

početnou

skupinou žáků zvláštních škol. Často jde o osoby z výchovně a sociálně nepodnětného
prostředí,

s DMO, s LMD, s poruchami percepce. V naší odborné

ekvivalent používal název slaboduchost. V současné

literatuře

se jako

době někteří autoři doporučují

užívat

termín "hraniční pásmo mentální retardace".
Tuto skupinu charakterizuje Koluchová ve své knize takto: "Ve svém projevu nejsou
v běžném životě nijak nápadné. Pomaleji chápou, schopnost abstrakce a logického myšlení
je omezena. Ostatní složky osobnosti však nejsou

ještě,

změněny.

zvláště

U slaboduchých

jedinců

schopností sebehodnocení, jsou si

se setkáváme,

vědomi,

jako u

že se nedovedou

oligofreniků, výrazně

od doby puberty, s určitou
učit

a

přemýšlet

jako ostatní

lidé. Tato schopnost u oligofreniků v závislosti na hloubce postižení rychle klesá. Vyplývá
z toho nutnost

věnovat

může

postižení

slaboduchým

dětem

péči ... ,

individuální

jejich

lehčí

intelektové

být kompenzováno jinými osobnostními kladnými vlastnostmi a

schopnostmi" (Koluchová, 1989).

2.3. MENTÁLNÍ RETARDACE Z POHLEDU PEDAGOGA
Kábele považuje

učitele tělesné

výchovy za rozhodujícího

ve škole. "Sebelepší zařízení, moderní tělocvična a hřiště

činitele úrovně tělesné

zůstává

výchovy

bez užitku tam, kde není

dobrý učitel" (Kábele, 1968).
Výchova,
školmno
školní

tělesná

věku

děti

výchova a

velmi

důležité

vyučování

jsou pro

mentálně

retardované

pro jejich osobnostní rozvoj. Velký vliv, mimo

psychoped- speciální pedagog. Každý

mentální úrovni a proto se má pedagog

řídit

postiženého jedince.
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mentálně

děti

v období

rodičů,

má na

postižený jedinec je na jiné

individuálními zvláštnostmi každého

Speciální pedagog by
Rozdílnost každého

měl

vzdělaný

být nejen

dítěte neumožňují,

neměnných vyučovacích programů.

po odborné stránce, ale i lidský a

tvořivý.

aby pedagog vyučoval podle předem stanovených

Mimo intelektový deficit musí

vyučující počítat

podle

Mullera i s : "možnými deprivacemi, s nedostatky zábran a útlumových procesů v chování,
cítění,

s nedostatky sociálního

kompenzačními

se zúženými

schopnostmi ve

sféře

psychiky, s nízkou motivací, s celkově disharmonickou osobností. .. " (Muller, 2001).

Při

výuce se používají různé didaktické styly.

Podle Karáskové lze používat s úspěchem u

mentálně

postižených

dětí při tělesné výchově

následující styly:
Příkazový

didaktický styl:

Přímé řízení činnosti

disciplínu

žáků,

ale

žáka

učitelem.

nepodněcuje

Tento styl

řízení zaručuje

je ani k minimální

tvůrčí

aktivitě.

Praktický didaktický styl:

Učitel

zadá

žákům

úkol a nechá jim

časový

prostor na jeho

realizaci. Jejich činnost pozoruje a průběžně hodnotí.
Reciproční didaktický styl: Žáci vytvoří dvojice. Jeden z žáků cvičí, druhý (supluje roli
učitele)

jej pozoruje, porovnává vnímanou realitu s představou

a vyslovuje úsudek o kvalitě

činnosti cvičícího

žáka.

(Karásková, 2005)
Slovním návodem

při

sportovních aktivitách tyto

K rozumové a smyslové
velikostí,

tvarů

i barev

výchově

je vhodné používat

různého tělocvičného náčiní

známých cviků, odhadování vzdálenosti, dodržování
Kábele

při

děti

i

vedeme k porozumění

při cvičení, např.

nářadí,

směru

rozdílných dvojic,

pohybů

úkonů, např.

a

doporučuje začít

pohybu aj.
dětí",

vychází

nácvikem jednoduchých, zpravidla

dlouhý a krátký krok, pomalý a rychlý krok, hod daleko a

blízko, vysoko a nízko, hod malým nebo velkým míčem atd.
u rozvíjení řečové motoriky,

rozlišování

rozlišování nových a již

rozvíjení hybnosti, podle jeho slov: ,,neobratných oligofreniích

z fáze nediferencovaných

řeči.

např.

Doporučuje

takto postupovat i

ústa otevřít hodně nebo málo atd. (Kábele, 1968).

2.4. PSYCHOTERAPIE U DĚTÍ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ
Ještě

nedávno se

předpokládalo,

že mentální retardace je kontraindikací k psychoterapii.

Vyplývá to z několika předsudků, které velmi výstižně uvádějí Lagmeier, Balcar a Špitz
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ve své knize Dětská psychoterapie. Popisují zde nejen předsudky, ale i opačné argumenty a
to ve

prospěch

retardovaných

jedinců:

"uvádí se, že

děti

s nízkou inteligencí nejsou

schopny "náhledu", že u nich je nemožné dosáhnout podstatné
jejich vývoj

může příznivě

do terapie ve
straně

základm'ho stavu,

ovlivnit "zvláštní" výuka a výchova, ale nelze je zařadit

v léčebném

společenství,

aby zde nerušily apod." a " na druhé

však lze proti nim postavit argumenty, které poukazují na to, že i

retardací

Ani

skupině či

změny

dítě

může

velice

těžit

z psychoterapie, jestliže je

s mentální retardací není

neměnné

vhodně

a je schopno se

učit

dítě

s mentální

volen terapeutický postup.
a vyvíjet, snad s výjimkou

nejtěžších stupňů retardace".(Langmeier, Balcar, Špitz, 2000).

Tyto jedinci

často

trpí

adaptačními

problémy nebo neurotickými poruchami,

neboť

ně

pro

bývá obtížné vyrovnat se s těžkými denními situacemi. Využívá se psychoterapie
Nejčastěji

individuální, rodinná i skupinová.

se však používají individuální techniky

nácvikového typu nebo postupy behaviorální modifikace chování osvojení si vhodného sociálního chování,
v dopravním

prostředku,

nebezpečné, např.

a

zároveň

např.

regulace hlasitosti

k odnaučení nežádoucích

sebepoškozování aj. Dále se

rehabilitace. U malých

dětí

nebo lidí s těžkým

velmi

důležité

řeči, přiměřené

chování

projevů,

které mohou být i

osvědčují nejrůznější

postupy kognitivní

stupněm

retardace jde o tzv. senzorické

integrace. Jedná se o nácvik relaxačních metod (u lidí s adaptačními problémy) nebo
umění

zvládání stresu a

řešení problémů.

Pro

pro

děti

s lehkou až

středně těžkou

např.

mentální

retardací je vhodná upravená skupinová práce zaměřená na ovládání vzteku.

2.5. MENTÁLNÍ RETARDACE A POHYBOVÉ UČENÍ
Je

obecně

známo, že motorická

činnost

citovat jednoho z nejpřednějších

důležitá

pro duševní vývoj

dětských psychologů,

v jednotě s motorikou již od útlého
světě

je

věku, neboť

prvotní

člověka. Můžeme

Piageta: "myšlení se vyvíjí

zvnitřněné představy

o okolním

u dítěte vznikají na základě motorických aktů" (Piaget, Inhelderová, 1997).

Muller uvádí, že psychika i motorika u
vývoje, oboje se
pohyb se

vzájemně

uplatňuje

napodobivosti,

neustále

člověka

ovlivňují.

,jsou

Pohyb

neoddělitelnými součástmi

patří

mezi základní lidské

také v jednotlivých psychických aktivitách

tvořivosti ... ),

bez

dostatečného

deformován .. ." (Milller, 2001).
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pohybu

by

potřeby

člověka (např.

byl

jeho

duševní

-

při

vývoj

Motorika je tedy

důležitá pro

rozvoj lidské osobnosti a to platí také u mentálně postižených

jedinců.
mentálně

U lehce

retardovaných

dětí

školního

věku

důležité například preventivně

je

počítat

rozvíjet jemnou motoriku mluvidel. Musíme u nich tedy
specifiky.

Při

s určitými motorickými

osvojování si pohybů se prodlužuje fáze iradiace, koncentrace i generalizace.

Nedostatek intelektu se

hlavně

promítá do snížené schopnosti pohybového

řešení určité

situace.
při

Na otázku, jak tedy postupovat
souhrnně

retardovaných, nám
správnou

představu

utvořené představy

2001). K tomu je
k útlumu

rozvoji motorických dovedností u lehce

odpovídá Muller:

nejdříve

zapotřebí

o požadovaném pohybu, a pak je

prakticky

zapotřebí

nepotřebných

uplatňovat

motorického analyzátoru a

zpřesňování.

které vznikají delším

současně

potřeba vytvořit

rozvíjet schopnost

v nejrůznějších situacích a podmínkách (Muller,

mnohonásobné opakování a

pohybů,

je u nich

mentálně

Tím také dochází

přetrváváním

fáze iradiace

dochází k posilování schopnosti používat ucelené

pohyby. Pokud již došlo k osvojení pohybu nebo souboru pohybů, je důležité tyto
pohyby

přenést

i do

různých

situací,

neboť přenos naučených

naučené

dovedností do nové situace

je u mentálně postižených daleko problematičtější než u intelektově normální populace.
Podle Baja a Vaška tato slupina představuje
je dáno jak

stupněm

poměrně

širokou škálu

postižení, tak také jeho etiologií

či

úrovně

motoriky, což

typem. Znamená to, že je zde

nepřímá souvislost mezi úrovní intelektu a úrovní motoriky. Úroveň motorických

dovedností u lehce

mentálně

postižených

žáků

bývá

často

zhoršena organickým

poškozením CNS (Bajo,Vašek 1994). To znamená, že u mentální retardace vzniklé na
podkladě výchovně
optimističtější.
údajů

a

sociálně nepodnětného prostředí

je prognóza motorického rozvoje

To nám potvrzuje i výzkum S.Langera: "Zjistili jsme, že u

o poškození centrálního nervového systému je možné zlepšovat do

manuální

zručnost,

a to až na

motorických schopností
pohledu

úroveň

můžeme

často nedostačujících

jedinců
určité

normálních osob"(Langer, 1996). Nízkou

hodnotit nejen z pohledu mentální

podmínek

při tělesné výchově.

míry

úroveň

nedostatečnosti,

Toto tvrzení nám

bez

ale i

přináší

např. Čepčianský, Michalíková, kteří ve své práci dokazují, že dobrým materiálním

vybavením a pravidelným

cvičením

pod odborným vedením lze

motorických schopností mentálně retardovaných jedinců.
(Čepčianský, Michalíková, 1972).
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podstatně

ovlivnit úroveň

2.6. VÝZNAM POHYBU PRO MENTÁLNĚ RETARDOVANÉ
Působením tělesné

Lejčarové

výchovy podle

a Tilingra dochází ke

vzdělávací,

zdravotní a

ho tak lépe pro život (

Lejčarová,

mentální retardace, k rozvoji jejich osobnosti po stránce výchovné,
celkově

napomáhá socializaci jedince a

připravit

zmírňování důsledků

Tilinger, 2002).
Cílem tělesné výchovy na školách je přispívat specifickými prostředky k rozvoji osobnosti
každého žáka v rámci jeho možností. Karásková rozdělila úlohu tělesné výchovy
na zvláštních školách na:

a) výchovné úkoly
b) vzdělávací úkoly
c) zdravotní úkoly

Kysučan

(1982) považuje

odpočinku mentálně

Dále

tělesnou

(Karásková, 1993)

výchovu za

nejpřirozenější prostředek

aktivního

retardované mládeže, který zabezpečuje fyzické a psychické uvolnění.

Kysučan hovoří

o tom, že

při tělesné výchově

je možné lépe poznat osobnost žáka,

pro kterého je často tělesná výchova jediným místem intencionálního pohybového využití.
( Kysučan, 1982).
Sport

může

být provozován jak formou školních, mimoškolních aktivit, tak i na úrovni

reprezentace. Sportovní aktivity
sebevědomí

umožňují těmto dětem

a trávit pozitivně a smysluplně

získat nové kamarády, zvýšit

čas.

Kvapilík, Černá považují pohyb za důležitou složku při výchově řeči. Stejně tak pohyb
slouží k pozitivnímu

ovlivňování tělesného

vývoje, posilování zdraví, zvyšování celkové

odolnosti po stránce psychické i fyzické, osvojování si nových pohybových dovedností a
k rozvíjení pohybových vlastností. Pohyb souvisí i s rozvojem poznávací

činnosti.

Sport je také vhodný pro rozvoj:
-vnímání a pozorování
-paměti (při

(při

napodobování cviků)

zapamatování si několika cviků u hudebně pohybové sestavy)

- pozornosti (vhodnou motivací)
- fantazie (vedením k samostatnému pohybovému projevu)
-myšlení

(přizpůsobováním

novým situacím a výběrem té správné varianty)
(Kvapilík,Černá, 1990)

Karásková vidí
výchově.

přínos tělesné

výchovy estetické

(Karásková, 2005).
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výchově,

pracovní, rozumové a mravní

3. MOTORICKÉ SCHOPNOSTI
Podle Hájka je motorická schopnost: ,jednota (integrace)
organizmu, která

podmiňuje splnění určité

integraci biologických, tj.
spolupůsobí při

funkčních,

vnitřrúch

biologických vlastností

úkolů.

skupiny pohybových

morfologických, psychických aj.

Jde tedy vždy o
systémů,

které

realizaci určité pohybové činnosti." (Hájek, 2001).
literatuře

Studiem motorických schopností se v naší odborné

zabývá

řada autorů, např.

Blahuš, Měkota, Kovář, Chutka, Čelikovský, Dovalil. Ze zahraničních autorů můžeme
jmenovat např. Zaciorskeho.

Krištofič

ve své knize Gymnastika pro

základním projevem života a nutnou
objeví

nějaká

kondiční

potřebou

dítěte

diagnostikovat mentální deviaci. Naopak u

toto

zdravého

účely

růstu. Při

uvádí: "pohyb je

jeho absenci se vždy

patologie. Dále uvádí: "dynamika vývoje motoriky jedince je

odrazem jeho mentální zralosti. U

úměrný věku

a zdravotní

především

s patrnou pohybovou retardací lze
půlročního dítěte,

často

jehož motorický vývoj je

lze předpokládat, nenastanou-li v budoucnu nepředvídatelné problémy, že by

dítě mělo

být schopno absolvovat základní školu"

(Krištofič,

2000).

Mezi primární motorické schopnosti se zařazují schopnosti:
silové
vytrvalostní
rychlostní
koordinační

Rozvoj

těchto

schopností probíhá v souvislosti s rozvojem celého organizmu

člověka,

s jeho pohybovou aktivitou i životosprávou. Motorické schopnosti se hodnotí, tzv.
motodiagnostika, za účelem zjistit úroveň pohybových předpokladů a projevů jedince nebo
skupiny osob.
Podle Semiginovského motorické schopnosti mají osobní znak vymezený genotypem.
Z funkčního a bioenergetického hlediska rozlišujeme pohybové schopnosti na
podmíněné

( síla, rychlost, vytrvalost ) a pohybové schopnosti

nekondičními

podmíněné převážně

kvalitami (obratnost a ohebnost) ( Semiginovský, 1986).
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kondičně

3.1. STRUKTURÁLNÍ SLOŽKA MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ
Struktura silových schopností
Charakteristiku silové schopnosti
překonávání vnějšího

můžeme

souhrnně

uvést podle Karáskové jako

odporu svalovou kontrakcí (Karásková, 2005).

Podle Čelikovského jsou tyto schopnosti rozděleny na:
1) Statickosilové schopnosti
a) jednorázová silová schopnost
b) vytrvalostně silová schopnost

2) Dynamickosilové schopnosti
a)

explozivně

(výbušná) silová schopnost

b) rychlostně silová schopnost
c) vytrvalostně silová schopnost
(Čelikovský, 1990)

Hájek uvádí, že: " silové schopnosti

JSOU

ve všech svých formách základními a

rozhodujícími schopnostmi jedince, bez kterých se nemohou ostatní motorické schopnosti
projevit" (Hájek, 2001).
K nejintenzivnějšímu

nárůstu

svalových schopností dochází u

chlapců

mezi ll až 13

rokem a u dívek mezi 9 až 14 rokem.

Struktura rychlostních schopností
Zaciorskij
činnost

souhrnně

definoval rychlost jako schopnost

z daných podmínek v co nejkratším

čase

za

člověka provádět

předpokladu,

pohybovou

že nevzniká únava

(Zaciorskij, 1970).
V praxi rozlišujeme různé druhy rychlosti:
akční

rychlost, schopnost k maximálně rychlému jednorázovému

pohybu
reakční

rychlost, schopnost k rychlému pohybu na vnější podnět

akcelerační

rychlost,

schopnost

dosáhnout

maximální

rychlosti

v nejkratším čase nebo na nejkratší vzdálenost
frekvenční
lokomoční

rychlost,

např.

schopnost rychlé krokové frekvence

rychlost, schopnost k rychlému

sprintem
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přemístění

těla,

např.

K rozvoji rychlostních schopností dochází
části podmíněn

nejintenzivněji

mezi 8 až 15 rokem a je z větší

geneticky.

Struktura vytrvalostních schopností
Karásková uvádí, že: "vytrvalostní pohybové schopnosti
pohybovou

činnost

umožňují

vykonávat

určitou

po delší dobu s nesnižující se intenzitou nebo s nižší intenzitou co

nejdéle" (Karásková, 2005).
Podle

současného přístupu rozdělil

Hájek vytrvalostní schopnosti ze

čtyř

základních

hledisek:
1) Podle počtu a rozložení zapojených svalů v pohybové

činnosti

a) lokální (místní, svalová) vytrvalostní schopnost
b) globální (celková, kardiorespirační) vytrvalostní schopnost
2) Podle typu svalové kontrakce
a) statická vytrvalostní schopnost
b) dynamická vytrvalostní schopnost
3) Podle podílu ostatních motorických schopností
a) rychlostně vytrvalostní schopnost
b) silově vytrvalostní schopnost
c) koordinačně

(obratnostně)

vytrvalostní schopnost (speciální)

4) Podle doby trvání pohybového úkoluje vytrvalostní schopnost
a) krátkodobá- od 50s do 2 až 3 minut
b)

střednědobá-

2 až 1Ominut

c) dlouhodobá- více než 1Ominut
(Hájek, 2001)

K nejintenzivnějšímu rozvoji vytrvalostních schopností podle Karáskové dochází mezi 6 až
19 rokem (Karásková, 2005). Hájek udává, že tyto schopnosti lze rozvíjet v každém
věkovém

období úměrně jeho možnostem (Hájek, 2001).

Struktura koordinačních schopností
Podle Karáskové je koordinace: "pohybová schopnost projevující se lehce a
koordinovanými vlastními pohyby a schopností
řešeného

přizpůsobovat

pohybového úkolu" (Karásková, 2005)
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účelně

je konkrétním podmínkám

Dle Čelikovského lze popsat strukturu obratnosti jako:
regulátorů,

1) Oblast vlastností

tj senzomotorické vlastnosti (složky, resp.prvky systému=

subsystémy, subschopnosti)
a) kinestetická diferenciální schopnost
b)rovnováhováschopnost
c) rytmická schopnost
d)

orientační

schopnost

e) další schopnost (vzhledem k pohybovému úkolu)
2) Oblast vlastností regulované soustavy, tj. vlastnosti pohybové soustavy (prvky systému
= subsystémy, subschopnosti)
a) pohyblivost a její složky (ohebnost, pružnost, elasticita aj.)
3) Oblast regulovaného pohybu, tj. obratnost (vlastní motorický projev obratnosti, resp.
subschopnosti)
a) schopnost řešit prostorovou strukturu pohybu
b) schopnost řešit časovou strukturu pohybu (schopnost timingu)
(Čelikovský, 1990)

K nejintenzivnějšímu nárůstu koordinačních schopností dochází mezi 6 až 11lety.

3.2. ONTOGENEZE MOTORIKY U DĚTÍ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ
Rozdílnost v ontogenezi motorických schopností oproti
typem a

stupněm

v novorozeneckém

věku, např.

nebývá reflexní motorika
pohybů
rodičů,

u

Těžké

postižení.

některých mentálně

populaci je dána

formy mentální retardace jsou již patrny

poruchou základních

výrazněji

běžné dětské

postižena.

retardovaných

reflexů.

Vytváření

dětí může

U

lehčích

forem postižení

podmíněných

váznout a proto je

reflexivních

zapotřebí

zásah

vychovatele nebo fyzioterapeuta. Pro nácvik oblékání, jídla, obouvání mytí ajiných

samoobslužných aktivit je vhodná motorická instrukce a napodobování. Dolejší klade
důraz

na rozvoj jemné motoriky u

těchto dětí,

psychických vlastností a školních dovedností (
používání Kochových metod by

přineslo při

která je základem mnoha schopností,

čtení,

psaní, kreslení .... ) a domnívá se, že

stimulaci retardovaných

kojenců

dobré výsledky. Poukazuje hlavně na opožděnost vzpřimovacích, posturálních
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a batolat

mechanizmů

Může

a na patologický vývoj hybnosti.

svalového tonu se

začínajícími

dojít k patologické distribuci

spastičnosti, dítěti

projevy

chybí základní

předpoklady

k provádění volních pohybů trupu a končetin a k manipulaci. (Dolejší, 1978).

Kontrola

reflexů

vyšetření při

hlavně vzpřimovacích

a motoriky,

každé kontrole pediatrem. Díky

patřit

funkcí, má

včasnému

odhalení

do základního

opožděného

vývoje je

možné zahájit cílenou rehabilitaci a tím se zvyšuje šance na zlepšení jejich vývoje

během

dalšího života.
Karásková hovoří o prokazatelně nižší úrovni koordinačních schopností těchto

dětí

ve srovnání s běžnou populací stejného věku. (Karásková, 2005).

3.3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MOTORICKÉ SCHOPNOSTI

V odborné
vlivy,

literatuře

prostředí,

představy

řadu faktorů ovlivňujících

pohybové zkušenosti,

úroveň

člověka

motoriku

- genetické
vytvoření

motoriky, intelekt, motivace,

o pohybu, podmínky pro nácvik, formulace cíle, psychické zábrany,

nedostatečná

Kábele

najdeme

dělí

výstroj a výzbroj,

změny tělesných

proporcí v závislosti na věku atd.

tyto faktory na pohybové nadání, pohybový režim a významný vliv

na pohybové schopnosti vidí ve výchově a prostředí. (Kábele, 1968).
Hájek

souhrnně

popsal v knize Antropomotorika

dědičnost

z hlediska motorických

schopností jako vnitřní předpoklady, což je především struktura a kvalita nervové soustavy
částí těla

a svalových vláken, rozvoj jednotlivých
(Hájek, 2001).

Dědičnost

a

orgánů,

se projevuje zejména u somatických

a konstituce, u motorických schopností

především

hormonální

znaků

činnost

atd.

jako je tělesná výška

u rychlostního a

rychlostně

silového

charakteru, při motorickém učení a vytrvalosti.
Pojem

prostředí

zaměřenost
převažuje

zahrnuje

jedince,

např.

vliv rodiny,

zaměstnání

a

vrstevníků, společnosti,

vzdělávací

školy,

a výchovný systém. U

způsob

života,

některých jedinců

determinace genetická u jiných převažuje vliv prostředí.

Vlivem intelektu na motoriku jedince se zabývá
provedené testy,

např. Lejčarová,

řada odborníků.

Dokládají to také již

Tilinger testovaly motorickou výkonnost

retardací na zvláštních školách. K tomuto

účelu

dětí

s mentální

použili testovou baterii UNIFITTEST (6-

60) z níž vybrali pět následujících motorických testů:
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a) skok daleký z místa
b) leh - sed opakovaně
c) běh po dobu 12 minut
d)

člunkový běh

4x10 metrů

e) opakované shyby, výdrž ve shybu
Zjištěné

výsledky dokazují, že testovaní žáci mají

výkonnost

podprůměrnou.

12 minut" - u

chlapců

při

provedení motorických

V testu "skok daleký z místa"- u dívek a v testu

je výkonnost až

dosáhli pouze 14tiletí chlapci v testu

"běh

výrazně podprůměrná. Průměrné

"člunkový běh 4x10metrů"

"opakované shyby". ( Lejčarová, Tilinger, 2002)
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testů

po dobu

výkonnosti

a "15tiletí chlapci v testu

4. CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE

Cíle a úkoly -

vytvořit

ucelené informace o motorických schopnostech a somatických

datech dětí s lehkou mentální retardací ve věku ll let
vyhledat testové normy pro motorické schopnosti a somatická data
běžné dětské

populace ve věku ll let

porovnat výsledky
dětskou

šetření

u

dětí

s lehkou mentální retardací s běžnou

populací

matematicko - statistické zpracování,

ověření

hypotéz

charakteristika motorických schopností a somatických dat u

dětí

s lehkou mentální retardací, typické projevy, aplikovatelnost metod
využití

Na základě úkolů a cílů byly stanoveny tyto hypotézy:

HYPOTÉZA Hl:

Předpokládáme,

děti

že

ohodnoceni v testování

s lehkou

explozivně

mentální

retardací

budou

silového výkonu - skok daleký

z místa, nižším počtem bodů ve srovnání s běžnou dětskou populací.

HYPOTÉZA H2:

Předpokládáme,

že naše testované

děti

budou mít u testu silových

schopností - leh - sed opakovaně, nižší bodové ohodnocení
ve srovnání s běžnou dětskou populací.

HYPOTÉZE H3:

Předpokládáme,

že testované

děti

budou mít ve vytrvalostních

schopnostech- běh po dobu 12 min, nižší bodové ohodnocení, než je
běžná dětská populace.

HYPOTÉZA H4:

Předpokládáme,

že naše

rychlostním výkonudětskou

HYPOTÉZA H5:

děti

budou mít nižší bodové ohodnocení při

člunkový běh

4x10m, ve srovnání s

běžnou

populací.

Předpokládáme,

že v

měřených

s dívkami více odpovídat

průměrnému

v porovnání s běžnou populací.
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testech budou chlapci v porovnání
bodovému hodnocení

HYPOTÉZA H6:

HYPOTÉZA H7:

Předpokládáme,

že tloušťka kožních

bodovým hodnotám běžné

dětské

Předpokládáme,

že Index

tělesné

bude odpovídat

průměrnému

populace.
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řas

bude odpovídat průměrným

populace.

hmotnosti u testovaného souboru

bodovému hodnocení

běžné dětské

5. METODY PRÁCE
5.1. CHARAKTERISTIKAVYBRANÉHO SOUBORU, SBĚR DAT
Testování bylo prováděno u souboru o celkovém počtu 67 dětí, ve věku ll let. K vlastnímu
testování došlo v průběhu roku 2006 a 2007 na
školách a na
retardací

třech

proběhl

pražských speciálních základních
Výběr dětí

mimopražských speciálních školách.

po

třídním učitelem.

třech

doporučení

s lehkou mentální

školním pedagogicko - psychologickým poradcem

Testování motorických schopností a

měření

či

somatických dat bylo

provedeno v hodinách tělesné výchovy po dohodě s ředitelem a třídním učitelem.
Při

každém testování se dbalo na splnění stejných kritérií
každé

šetření,

kromě

běhu

po dobu 12 mm, bylo

v dopoledních hodinách v tělocvičně;

běh

po dobu 12 min se

prováděno
uskutečnil

na venkovním areálu; testovaní žáci byly ve sportovní obuvi a oděvu
nejdříve
Při šetření

jsem testovala všechny

upřednostňování

41

chlapců

byla provedena rozcvička

pohlaví

dětí.

děti

ze

třídy,

které odpovídaly

Ukázalo se, že z celkového

počtu

věkem

i diagnosou, bez

67 zkoumaných

dětí

bylo

a pouze 26 dívek.

5.2. POUŽITÁ METODA VÝZKUMU
K potvrzení

úrovně

retardací ve

věku

motorických schopností a somatických dat

dětí

s lehkou mentální

ll let jsem použila standardní a unifikovanou testovou baterii

UNIFITTEST (6- 60). ( Měkota, et al, 2002).

5.3. POPIS A ZPŮSOB PROVEDENÍ MOTORICKÝCH TESTŮ
Pro testování daného vzorku dětí s lehkou mentální retardací byly vybrány testy, u kterých
jsou známy testové normy pro běžnou dětskou populaci. Hodnoty byly zapisovány
do skupinového záznamu- příloha č.l
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SKOK DALEKÝ Z MÍSTA ODRAZEM SNOŽMO

Jde o test dynamické silové schopnosti dolních končetin.
Provedení

- nejprve byl
předklon,

žákům

požadovaný pohyb

vysvětlen

zapažení a odraz snožmo se

končetin vpřed

-

podřep,

švihem horních

s cílem doskočit co nejdál
mírně rozkročného těsně

odrazovou čarou, bez opory

byla

Záznam

předveden

současným

- skok se provádí na rovné, pevné ploše ze stoje
před

a

měřena

vzdálenost od odrazové

čáry

k zadnímu okraji posledního

místa stopy dopadu; provedeny byly 3 pokusy a hodnocen ten nejlepší
-

délka skoku byla hodnocena v centimetrech

-

přesnost

záznamu 1 cm

LEH - SED OPAKOV ANĚ

Jde o dynamické,

vytrvalostně

silové schopnosti

břišního

svalstva a bedrokyčlostehenních

pohyb byl

opět žákům vysvětlen, předveden

flexorů.

Provedení

a poté si každý žák

vyzkoušel pomalu 2 cykly, aby se předešlo nepřesnostem v provedení
žáci vytvořili dvojice
leh sed byl proveden na
necvičící

žíněnce,

kdy nohy

cvičence

fixoval z dvojice

žák

cvičící

zaujal polohu leh na zádech

zevnitř,

ruce v týl, se sepnutými prsty, lokty se dotýkaly podložky, nohy

byly pokrčeny v kolenou v úhlu 90

pokrčmo,

stupňů

paže

skrčil

vzpažmo

a chodidla byly od sebe 20 -

30cm.
cílem bylo provést co nejvíce správných
při

sedu se

oběma

cyklů

leh - sed za 60 sekund (

lokty dotkli souhlasných kolen a při lehu se podložky

dotkli zády a hřbetem ruky)
Při

testování se osvědčilo

chodidla k podložce.

vytvořit

Neosvědčilo

dvojice, kdy jeden ze žáků prováděl cvik a druhý fixoval
se, aby test

prováděly

více než 2 dvojice najednou. Pak

nešlo žáky dostatečně kontrolovat a docházelo ke špatnému provedení a počítání
Záznam

- byl zapsán počet

správně

cyklů.

plynule provedených cyklů za dobu 60 sekund

test se prováděl u každého jen jednou
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I

J

ČLUNKOVÝ BĚH 4 X 1O METRŮ

Jde o test běžecké vytrvalostní a obratnostní schopnosti se změnou
Provedení

nejdříve

byl testovaným

pomalu

proběhli

směru.

žákům běh vysvětlen, předveden

a poté si sami

dráhu

start z polovysokého startu
umístěny

2 nízké mety byly

1O metrů od sebe (mety byly

součástí

1O

metrové vzdálenosti)
první a druhou metu testovaní žáci
vytvořili osmičku,

oběhli,

ve

třetím

a

čtvrtém

úseku

na konci třetino úseku a v cíly se mety jen dotkli

mezi pokusy byl odpočinek 6 až 8 minut
prováděly

Záznam

přesnost

se dva pokusy a hodnocen byl ten lepší

záznamu O, 1 sekund

BĚH PO DOBU 12 MINUT

Jde o test dlouhodobé vytrvalostní
Provedení

nejdříve

-

běh

běžecké

schopnosti.

byl testovaným žákům

vysvětlen průběh

testování

se konal na atletické dráze

start z vysokého postoje
v případě vyčerpání mohl žák střídat běh s chůzí
každý žák dostal startovní

číslo,

pro lepší sledovatelnost

při

hodnocení

délky uběhnuté trasy
po uplynutí 12 minut

Záznam

zůstaly

testovaní na místech dokud jim nebyla

změřena

vzdálenost

uběhnutá

vzdálenost byla měřena v metrech

přesnost

záznamu 1O metrů

5.4. POPIS A ZPŮSOB PROVEDENÍ SOMATICKÉHO MĚŘENÍ
Somatická data
dětskou

měřených dětí

byla srovnána se známými testovými normami pro

běžnou

populaci.

TĚLESNÁ VÝŠKA

Výška byla měřena na lékařské váze, jejíž součástí je i měřič výšky.
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Přesnost

0,5 cm.

TĚLESNÁ HMOTNOST

Hmotnost byla

měřena

minimálním oděvu.

na

Přesnost

lékařské

váze, v dopoledních hodinách, bez obuvi a v

O, 1 kg.

PODKOžNÍ TUK
K měření podkožního tuku byl použit plastový kaliper s přesností 0,5 mm. Byly měřeny tři
kožní řasy:

a) kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním
b) kožní řasa pod dolním úhlem lopatky
c) kožní řasa na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní

Měření

provádíme

třikrát

na každé kožní

řase,

střední

pro hodnocení se použila

nejnižší a nejvyšší hodnota byla škrtnuta. Provedl se

součet tří

hodnota,

kožních řas.

INDEX TĚLESNÉ HMOTNOSTI
Index tělesné hmotnosti, neboli BMI, je dán vzorcem:
Hmotnost (kg)
BMI == ---------------------Tělesná

výška (m)2

5.5. METODA ZPRACOVÁNÍ DAT
Všechny výsledky
vyhodnoceny ve

testů

formě

byly zpracovány v programu Microsoft Excel.
tabulek a

grafů.

Zjištěné

údaje byly

Tabulky jsou uvedeny v textu, jednotlivé grafy

jsou uvedeny v příloze. Jsou zde uvedeny

některé

vztahy, které byly z hlediska cíle

považovány za důležité a zajímavé.

Při

hodnocení motorických schopností byly použity tyto bodové kategorie

Tabulka č. 3: Hodnocení motorických testů
HODNOCENÍ

BODOVE HODNOCENI

Výrazně podprůměrný

1 bod

Podprůměrný

2 body

Průměrný

3 body

Nadprůměrný

4 body

Výrazně nadprůměrný

5 bodů
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(tab.č.3):

U

součtu tří

(tab.č.

kožních

řas

(množství podkožního tuku), bylo použito toto bodové hodnocení

4):

Tabulka č. 4:

Součet tří

kožních řas

HODNOCENI

BODOVE HODNOCENI

Velmi nízké

1 bod

Podprůměrné

2 body

Průměrné

3 body

Nadprůměrné

4 body

Velmi vysoké

5 bodů

Pro zhodnocení Indexu tělesné hmotnosti - BMI, bylo použito, pro
tříbodové

ohodnocení, podle procentilu, kdy hodnota

hmotnosti, hodnota nad 75 odpovídá
snížené hmotnosti

nadměrné

obě

pohlaví, následující

25 - 75 odpovídá

hmotnosti a hodnota pod 25 je v pásmu

(tab.č.5):

Tabulka č. 5: Index tělesné hmotnosti
HODNOCENI

BODOVE HODNOCENI

Snížená hmotnost

1 bod

Průměrná

2 body

hmotnost

Nadměrná

hmotnost

3 body
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průměrné

6. VÝSLEDKOVÁ ČÁST
6.1. VÝSLEDKY MOTORICKÝCH TESTŮ
Zjištěné

žáků

hodnoty testovaných ll tiletých

byly porovnány s danými testovými

normami odpovídající stejné věkové kategorii UNIFITTESTU (6-60).
VÝSLEDKY TESTU - SKOK DALEKÝ Z MÍSTA (tab.č. 6)
Ze

zjištěných výsledků

podprůměrného
průměrného

vyplývá, že u

chlapců

v tomto testu dosáhlo

největší počet výrazně

podprůměrného

výsledku (2 body),

výsledku (1 bod), dále pak

výsledku (3 body) a ve

výkonu (4 body).

třech případech

Výrazně podprůměrného

výsledku dosáhlo 31,7 %, 17,1 %

dosáhli chlapci i

nadprůměrného

výkonu tedy dosáhlo 43.9 %,

podprůměrného

žáků

bylo v pásmu

průměru

a 7,3 % v pásmu

nadprůměru.
stejně

Dívky dosáhly, ve skoku dalekém,
podprůměrného
průměrného

stejně

podprůměrného

výsledku (1 bod), dále pak

(3 body) a v jednom

podprůměrným

jako chlapci, v největším

případě

i

nadprůměrného

výkonem bylo tedy ohodnoceno 50%,

počtu výrazně

výsledku (2 body),
Výrazně

výsledku (4 body).

podprůměrným

výkonem 23,1 %,

tak 23,1% dívek bylo v pásmu průměru a 3,8% bylo v pásmu nadprůměru.

Tabulka č. 6: Výsledky testu skok daleký z místa- chlapci a dívky
BODY

2

1

4

3

5

Zl-iODNOCENÝ POČET TESTOVANÝCH ŽÁKŮ

n

n

%

CHLAPCI

18 43.9

OIVKY

13

50

%

n

n

%

CELKEM

%

n

%

%

n

13 31.7

7 17.1

3

7.3

41

100

6 23.1

6 23.1

1

3.8

26

100

Grafické vyjádření viz příloha č.2
VÝSLEDKY TESTU- LEH- SED OPAKOVANĚ (tab.č.7)
Z tabulky vyplývá, že chlapci dosáhli jak
podprůměrného

výkonu (2 body),

výrazně podprůměrného

průměrného

(3 body) a

chlapců

tvoří

48,8% s podprůměrným výkonem. 26,8% dosáhlo

chlapci

výrazně podprůměrného

nadprůměrného

body). 14,6%

dosáhlo

9,8% nadprůměrných hodnot.
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výkonu (1 bod), tak i

výsledku.

výkonu (4

Nejpočetnější
průměrných

skupinu

hodnot a

U dívek byla

nejpočetnější

výrazně podprůměrných

skupina v pásmu

podprůměru

(2 body). Ostatní dívky dosáhly

(1 bod), průměrných (3 body) a nadprůměrných (4 body)

Výrazně podprůměrného

podprůměrného

výkonu dosáhlo 11,5%,

výkonů.

výkonu 61,5%. 19,2%

dívek bylo v pásmu průměru a 7,7% v pásmu nadprůměru.

Tabulka č.7 : Výsledky testu leh- sed opakovaně- chlapci a dívky
21

1

BODY

4'

3

5

ZJ-IODNOCENÝ POCET TESTOVANÝCH ŽÁKO

n

n

%

%

n

n

%

CELKEM

n

%

n

%

%

CHLAPCI

6 14.6

20 48.8

11 26.8

4

9.8

41

100

D[VKY

3 11 .5

16 61 .5

5 19.2

2

7.7

26 99.9

Grafické vyjádření viz příloha č.3
VÝSLEDKY TESTU- ČLUNKOVÝ BĚH 4x10 METRŮ (tab.č. 8)
V tomto testu dosáhli chlapci jak
podprůměrných
podprůměrní

(2 body) a

výrazně podprůměrných výkonů

průměrných

(3 body).

a to s 51,2%, 41,5% testovaných

Nejpočetnější

chlapců

(1 bod), tak i

skupinu

bylo v pásmu

tvořili výrazně

podprůměru

a 7,3%

v pásmu průměru.
Ve
pak

skupině

dívek dosáhla

podprůměrného

většina výrazně podprůměrného

případě průměrného

(2 body) a pouze v jednom

Výrazně podprůměrných

výkonu (1 bod), v menší

dívek bylo tedy 65,4%,

podprůměrných

výkonu (3 body).
průměrných

30,8% a

pouze 3,8%.

Tabulka č.8: Výsledky testu člunkový běh 4x10 metrů- chlapci a dívky

1!

BODY

2'

3

4

5

ZJ-IODNOCENÝ POCET TESTOVANÝCH ŽÁKŮ

n

%

n

%

n

n

%

%

CELKEM

n

%

n

%

CHLAPCI

21

51.2

17 41.5

3

7.3

41

100

D[VKY

17 65.4

8 30.8

1

3.8

26

100

Grafické vyjádření viz příloha č.4
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míře

VÝSLEDKY TESTU- BĚH PO DOBU 12 MINUT (tab.č.9)
Většina chlapců

v menší

míře

podprůměrného

podprůměrného

výrazně podprůměrného

i dívek v tomto testu dosáhlo

výkonu 61% a

výkonu (2

podprůměrného

body).

chlapců

U

výsledku (1 bod) a
dosáhlo

výrazně

výkonu 39%. U dívek se umístilo 69,2%

v pásmu výrazného podprůměru a jen 30,8% v pásmu podprůměru.

Tabulka č.9: Výsledky testu běh po dobu 12 minut- chlapci a dívky
2'

1i

BODY

3

4

5

ZHODNOCENÝ POČET TESTOVANÝCH ŽÁKŮ

n

n

%

D[VKY

n

%

n

%

%

n

16
39
8 30.8

25
61
18 69.2

CHLAPCI

n

%

CELKEM

%

100
100

41
26

Grafické vyjádření viz příloha č.5

6.2. VÝSLEDKY SOMATICKÉHO MĚŘENÍ
VÝSLEDKY TESTU - SOUČET TŘÍ KOŽNÍCH ŘAS (tab. č. 1O)
Nejpočetnější

nadprůměru

skupina v tomto

měření

chlapců

u

i u dívek byla skupina v pásmu

(4 body), ostatní testovaní žáci dosáhli bodového hodnocení v pásmu průměru

(3 body) a sedmi
podkožního tuku (5
tuku, u 73,2%

žákům
bodů).

v obou skupinách bylo

naměřeno

U 9,7% chlapců bylo naměřeno

nadprůměrné

množství a u 17,1%

velmi vysoké množství

průměrné

chlapců

bylo

množství podkožního

naměřeno

velmi vysoké

množství.
U dívek bylo v pásmu
naměřeno

průměru

15,4%, v pásmu

nadprůměru

57,7% a u 26,9% bylo

velmi vysoké množství podkožrubo tuku.

Tabulka č. 10: Výsledky součtu tří kožních řas- chlapci a dívky
11

BODY

2'

3

4

5

ZHODNOCENÝ POČET TESTOVANÝCH ŽÁKŮ

n

%

n

%

CHLAPCI
D[VKY

n

n

%

4 9.7
4 15.4

%

30 73.2
15 57.7

Grafické vyjádření viz příloha č.6
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CELKEM

n

%

7 17.1
7 26.9

n

%

41
26

100
100

VÝSLEDKY TESTU- INDEX TĚLESNÉ HMOTNOSTI - BMI (tab. č. ll)
V tomto

měření

dosáhli chlapci

poměrně

naměřena

kategoriích. U 29,3% byla

vyrovnaných

výsledků

snížená hmotnost, u 34,1%

ve všech bodových
průměrná

hmotnost a

36,6% bylo naměřeno u skupiny chlapců s nadměrnou hmotností.
U dívek byla

nejpočetnější

body), u další

části

skupina hodnocená jako skupina s

nadměrnou

hmotností (3

dívek byla naměřena snížená (1 bod) a průměrná hmotnost (2 body). V

pásmu snížené hmotnosti bylo zaznamenáno 26,9%, v pásmu průměru také 26,9% a 46,1%
dívek bylo ohodnoceno jako skupina s nadměrnou hmotností.

Tabulka č. ll: Výsledky indexu tělesné hmotnosti- chlapci a dívky
2'

1

BODY

3

ZHODNOCENÝ POČET ŽÁKŮ

n
CHLAPCI
DiVKY

%

n

%

n

CELKEM

%

n

%

12 29.3

14 34.1

15 36.6

41

100

7 26.9

7 26.9

12 46.1

26

100

Grafické vyjádření viz příloha č.7
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7. DISKUSE
dětí

Tato práce pojednává o motorických schopnostech a somatických datech
mentální retardací ve

věku

problematiky, vlastní

šetření

Součástí

ll let.

a srovnání

s lehkou

mé diplomové práce je teoretický popis

zjištěných

dat s běžnou

dětskou

populací podle

UNIFITTESTU 6- 60.
Předložené

výsledky nám umožňují zhodnotit všechny v práci

uváděné

hypotézy, které se

opírají o fakta z pramenů dostupné odborné literatury.
Tímto problémem se již zabývalo

několik autorů. Zjištěné

věkem většinou

data, nebo byly použity jiné motorické testy a nebo
dětí. Obecně

námi testovaných
nižší

úroveň

těchto dětí.

nedostatečnost těchto žáků,

Karáskové tito žáci

těžko

dokážou

a to

hlavně

To se projevuje zejména u testu

zaměřeného

výrazného

nejpočetnější

podprůměru.

Jako hlavní

především

čelit problémům

chybí ji!ll touha usilovat o něco,

minut, kdy

buď

již staršího

neodpovídali

skupině

však tyto studie, které již byly provedeny, poukazují na

motorických schopností

udává mentální

výsledky jsou

tvoří

skupinu

úrovně

nižší

emoční sféře.

určité činnosti

něco udělat.

se

Podle

delší dobu,

(Karásková, 2005).

na vytrvalostní schopnosti-

běh

po dobu 12

chlapci i dívky z našeho souboru v pásmu

závěrům

Ke stejným

ve volní a

a vytrvat u

pokud pro to musí

příčinou

došla

např.

i Karásková

při

své studii

žáků

1.-4. tříd zvláštních škol, kdy nejvíce rozdílné výsledky oproti běžné dětské populaci udává
v testu -

běh

po dobu 12 minut. (Karásková, 1987) Motorické schopnosti naší skupiny

testovaných dětí jsou všeobecně na nižší úrovni než je běžná dětská populace. U testů skok
daleký z místa a

člunkový běh

4xl0m podaly tyto

skupinou byla kategorie výrazného
pouze pár jedinců,
výkonu. U

tři

podprůměru,

opakovaně.

přiblížili průměrnému

podobné výkony.

pak kategorie

chlapci a jedna dívka, dosáhlo

člunkového běhu nadprůměrného

silový - leh - sed

děti

při

skoku dalekém

obě

bodovému hodnocení, i když

nejpočetnější

podprůměru. Při

prováděl

cvik a druhý fixoval chodidla k podložce.

Neosvědčilo

dvojice najednou. Pak totiž nešlo žáky

dostatečně

dvě

špatnému provedení a počítání
Po

zjištění úrovně

a

osvědčilo vytvořit

průměru

a

nadprůměrného
tvoří

test

dětí

nejvíce

skupina stále

zůstává

skupiny testovaných

v pásmu

než

podprůměru

výkonu nedosáhl nikdo. Výjimku

V tomto testu se

testování se

Nejpočetnější

dvojice, kdy jeden ze

žáků

se, aby test prováděly více

kontrolovat a docházelo ke

cyklů.

motorických schopností našeho testovaného souboru

můžeme

tedy

souhlasit s odbornou literaturou. K podobným výsledkům došli např. i Lejčarová, Tilinger

-43-

při

testování motorické výkonnosti 14tiletých a 15tiletých

žáků

zvláštních škol

s mentálním postižením. K tomuto účelu použili testovou baterii UNIFITTEST (6-60) z níž
vybrali pět následujících motorických testů:
a) skok daleký z místa
b) leh - sed opakovaně
c) běh po dobu 12 minut
člunkový běh

d)

4x10 metrů

e) opakované shyby, výdrž ve shybu
Zjištěné

při

výsledky dokazují, že testovaní žáci mají

výkonnost

podprůměrnou.

12 minut" - u

chlapců

provedení motorických

V testu "skok daleký z místa"- u dívek a v testu

výrazně podprůměrná. Průměrné

je výkonnost až

dosáhli pouze 14tiletí chlapci v testu

"běh

"člunkový běh 4x10metrů"

testů

po dobu

výkonnosti

a "15tiletí chlapci v testu

"opakované shyby" (Lejčarová, Tilinger, 2002).

zjištění

Zajímavé bylo
vypadali ve

u výsledku somatického

většině případů
tělesné

v testu indexu

měření,

jako hubení jedinci, a

obě

kdy

přesto

skupiny- chlapci i dívky

se testovaní chlapci

hmotnosti spíše v pásmu snížené nebo

nadměrné

umísťovaly

hmotnosti ve

srovnání s běžnou populací. U dívek převažovala skupina s nadměrnou hmotností.
podkožního tuku
nejčastěji

chlapců

pouze

součtem tří

4 body, tzn., že mají

kožních

řas

ukázalo, že

nadprůměrné

děti

z našeho souboru získali

množství podkožního tuku. Menší skupiny u

i u dívek odpovídala pásmu s bodovým ohodnocením 5 - velmi vysoké množství a

čtyři

chlapci a

čtyři

se tedy nedá v tomto

dívky odpovídali

měření

průměru.

U našeho souboru testovaných
např.

souhlasit s literaturou. Kdy

rychlejší unavitelnosti, v porovnání s běžnou
nižší

úrovně

nedostačujících
tělocvičen
tělesnou

a

nadměrného

dětskou

cvičení,

a v malé nabídce mimoškolních aktivit. Další

výchovu

často vyučují učitelé

dětí, kromě

populací. (Karásková, 2005). Další

množství podkožního tuku bych

prostorových podmínkách pro

dětí

Karásková popisuje u

somatické a fyziologické charakteristiky, že nejsou žádné větší rozdíly u těchto

příčiny

Měření

viděla

v často

v nedostatečném vybavení

příčinou může

se specializací na jiné

předměty

být i fakt, že
než je

tělesná

výchova. Často slyším od učitelů, že tělocvik učí ten nejmladší, bez ohledu na jeho
aprobaci.
Vlivem pravidelnosti cvičení pod odborným vedením se zabývali např. Čepčianský,
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Michalíková,

kteří

pravidelným

cvičením

ve své práci dokazují, že dobrým materiálním vybavením a
podstatně

pod odborným vedením lze

ovlivnit

úroveň

motorických

schopností mentálně retardovanýchjedinců. (Čepčianský, Michalíková, 1972).
Chlapci i dívky velice
pravděpodobně

ochotně

spolupracovali,

kromě

testu -

běh

po dobu 12 mm,

vzhledem k jejich poměrně nízkému věku, kdy se ještě neprojevuje období

pubescence.
Nejdříve jsem

provedla testování na pražských školách, kde jsem často narážela

na problém s chybějícím venkovním sportovním areálem. Zajímala
v jiných

městech

poněkud

a tak jsem si zvolila

lepší a pokud

chyběl

tři

mě

proto situace i

mimopražské základní školy. Zde byla situace

venkovní areál, tak nebyl problém,

pravděpodobně

vzhledem k menší rozloze města, po domluvě, na potřebný areál dojít.
U vybraných škol jsem se setkala celkově s pozitivním přístupem, i když se stalo
na několika školách, že jsem byla odmítnuta hned ve
dětí, buď

vzhledem k věku nebo diagnose.

Některé

dveřích,

prý z nedostatku takovýchto

školy požadovaly potvrzení z katedry,

kde jsem tuto diplomovou práci vypracovávala, o pravdivosti mých
škole požadovala paní
jsem se při

měření

ředitelka, před měřením

požadavků.

somatických dat, souhlas

Na další

rodičů, neboť

musela dětí dotýkat, tak aby se předešlo případným stížnostem. Souhlas

dali všichni z rodičů.
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8. KAZUISTIKA
Pro kasuistiku jsem vybrala dva chlapce a

dvě

dívky s lehkou mentální retardací ve

věku

ll let.

Chlapec ze skupiny s nejnižším bodovým ohodnocením v motorických testech.
Chlapec získal ve všech motorických testech pouze 1 bod, což znamená výrazný
podprůměr.

V indexu tělesné hmotnosti získal3 body, což odpovídá nadměrné hmotnosti a

4 body získal u součtu tří kožních řas, tzn.
Chlapec se narodil jako
operaci tlustého

střeva,

těžce

nadprůměrné

množství podkožního tuku.
prodělal

nedonošený. Po porodu

vše z důvodu

těžké

dvakrát

bezvědomí

nedonošenosti. Mezi jeho další choroby

a

patří

hyperkinetický syndrom a svalová dystrofie. Žije s matkou, která je vyučená, bez maturity.
Otec je neznámý. Má dva starší bratry,
let chodil do speciální

mateřské

kteří

samostatně

již žijí

školky, kde nastoupil do

se svými rodinami. Od

mikrotřídy

pro

děti

tří

s poruchami

chování. Základní školu nyní absolvuje na speciální základní škole. V dětství byl
několikrát

hospitalizován na psychiatrickém oddělení a do dnešní doby je stále medikován.
dítě

Matka se o chlapce nezajímá, je to tzv.
nenavštěvuje

ulice. Po

žádné zájmové kroužky. Ve škole má špatný

což vyplývá z jeho diagnoz. Baví ho technické
učitelky

skončení vyučování

je chlapec problémový, ale vhodným

věci

prospěch

au

se toulá po ulici,
ničeho

nevydrží,

- auta, letadla ... Podle jeho

přístupem

je možné ho

usměrnit.

třídní

Bohužel

tento vhodný přístup se děje pouze ve škole, neboť matka nemá o syna zájem a nevěnuje se
mu. Od jara roku 1999 je klientem SPC.

Dívka ze skupiny s nejnižším bodovým ohodnocením v motorických testech.
Dívka získala v testech - skok daleký z místa,
1 bod, což odpovídá pásmu výrazného
2 body tzn.

podprůměr.

běh

po dobu 12 minut a člunkový běh pouze

podprůměru.

V testu - leh - sed opakovaně získala

U indexu tělesné hmotnosti byla naměřena

body) a v součtu kožních

řas

bylo

naměřeno

nadměrná

hmotnost (3

velmi vysoké množství podkožního tuku (5

bodů).

Dívka se narodila v normálním termínu,

těhotenství

i porod byli bez komplikací. Mezi

další přidružené choroby patří dysartrografie a dysleksie. Žije s matkou i otcem, kteří jsou
vyučení .

Nemá žádné sourozence. Od tří let navštěvovala běžnou mateřskou školu, i přes

zjevný pomalejší vývoj.

Začala

na běžné základní škole odkud byla, pro svojí intelektovou
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nedostatečnost,

od

třetí třídy přeřazena

do speciální základní školy. Rodina je harmonická

a spolupracuje se školou. Mezi její koníčky patří

ruční

práce. Poslední dobou trpí bolestmi

hlavy.

Chlapec ze skupiny s nejvyšším bodovým ohodnocení v motorických testech.
Tento chlapec dosáhl v testech nadprůměrného

výkonu (4 body), v testu-

body) a v testu tělesné

V indexu

skok daleký z místa a leh -

člunkový běh

hmotnosti byl

naměřeno nadprůměrné

běh

po dobu 12 minut byl

4 x 1O metrů dosáhl
průměrný

průměrného

(2 body) a u

opakovaně

sed

podprůměrný

(2

výkonu (3 body).

součtu tří

kožních

řas

bylo

množství podkožního tuku (4 body).

Chlapec se narodil v normálním termínu,

těhotenství

i porod probíhali bez komplikací.

Lehká mentální retardace nebyla vrozená, ale jedná se o poúrazovou komplikaci. Žije
s matkou, otcem a

dvěma

středoškolské vzdělání

bratry,

rodiče

mají

základní školy. Ve

čtvrté

studují vysokou školu. Oba

s maturitou.

Navštěvoval běžnou mateřskou
třídě utrpěl těžký

kteří

školku a nastoupil i do

běžné

úraz hlavy, když si hrál s kamarády ve

vodě

a hlavou narazil na

něco

tvrdého. Byl dlouho v bezvědomí. Po zlepšení stavu byla zjištěna lehká mentální retardace.
Rodina je fungující a spolupracuje. Ve škole má dobrý

prospěch,

je

svědomitý

a šikovný.

Jeho hlavním koníčkem je sport, hraje fotbal a má trenéra pro lezení na skalách. Často má
úrazy.

Dívka ze skupiny s nejvyšším bodovým ohodnocení v motorických testech
Tato dívka získala v testu - skok daleký a leh - sed
body), v testu-

člunkový běh průměrný

podprůměrného

dosáhla

průměrná

výkon (3 body) a v testu-

výsledku (2 body). V

hodnota (3 body) a v indexu

opakovaně nadprůměrného

tělesné

součtu tří

běh

kožních

hmotnosti byla

výkonu (4

po dobu 12 minut

řas

naměřena

byla

naměřena

také

průměrná

hodnota (2 body).
Dívka se narodila sice v termínu, ale
krku,

čímž

při

porodu měla pupečníkovou šňůru omotanou okolo

došlo k anoxii a následně k lehké mentální retardaci.

Těhotenství

probíhalo bez

problémů. Žije s matkou, otcem a starší sestrou. Oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání.
Nejdříve

nastoupila do

speciální školky. Poté
věnuje.

běžné mateřské
začala

školky odkud byla, po krátké

době, přeřazena

chodit do speciální základní školy. Rodina se

dceři

Dívka má ráda sport a hudbu. Ve škole je bezproblémová a dobře se učí.
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do

velmi

9. ZÁVĚR

Tato diplomová práce se zabývá motorickými schopnostmi a somatickými daty

dětí

s lehkou mentální retardací ve věku ll let.
Testování bylo prováděno u souboru o celkovém počtu 67
počtu

67 zkoumaných dětí bylo 41

chlapců

dětí.

Ukázalo se, že z celkového

a pouze 26 dívek.

K vlastnímu testování došlo v průběhu roku 2006 a 2007 na

třech

pražských speciálních

základních školách a na třech mimopražských speciálních základních školách.

K hypotézám, uvedených v kapitole

č.

4, jsou zde následující odpovědi:

HYPOTÉZA Hl: Tato hypotéza o nižším bodovém hodnocení při explozivně silovém
zjištěných výsledků

výkonu se potvrdila. Ze
chlapců

i u dívek

podprůměru.

U

tvoří nejpočetnější

chlapců

vyplývá, že u našich

skupinu děti v pásmu výrazného

43,9% a u dívek 50%. V pásmu

průměru

je

pouze 17,1% chlapců a 23,1% dívek.
HYPOTÉZA H2: I tato hypotéza o nižším bodovém ohodnocení při testu silových
tvoří nejpočetnější

schopností se potvrdila. Zde
testovaných pohlaví,

děti

v pásmu

Průměrných

dívek 61 ,5%.

skupinu, u obou námi

podprůměru,

u

chlapců

hodnot dosáhlo pouze 26,8%

48,8%, u
chlapců

a

19,2% dívek.
HYPOTÉZA H3: V tomto vytrvalostním testu dosáhli naši chlapci i dívky pouze výrazně
podprůměrného

- 61% chlapci a 69,2% dívky a

podprůměrného

výsledku - 39% chlapci a 30,8% dívky, tzn. že s touto hypotézou
nižšího bodového hodnocení musíme také souhlasit.

HYPOTÉZA H4:

S touto hypotézou, která tvrdí, že námi testované děti budou mít nižší
bodové hodnocení v rychlostním výkonu než
musíme

opět

nejpočetnější

populace,

souhlasit. U našeho testovaného souboru

skupinu

děti

51,2% a dívky 65,4%,.
chlapců

běžná dětská

v pásmu výrazného

Průměrných

a 3,8% dívek.
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podprůměru,

tvoří

chlapci

hodnot dosáhlo pouze 7,3%

HYPOTÉZA H5 : Tato hypotéza, že v měřených testech budou chlapci v porovnání
s dívkami

více

odpovídat

s běžnou

v porovnání

průměrnému

populací

se

bodovému

nepotvrdila.

hodnocení

Pro

výpočet

významnosti rozdílu mezi chlapci a dívkami byl použit vzorec
z publikace

Kováře,

Blahuše (1971). Na

základě šetření nemůžeme

usuzovat na statisticky významný rozdíl mezi chlapci a dívkami.

1

2

3

4

SKOK DALEKÝ

0.48

0.76

0.6

0.58

LEH- SED

0.36

1.01

0.7

0.29

B~H PO DOBU 12 MIN

0.68

0.68

ČLUNKOVÝ B~H 4x10 M

1.14

0.88

BODY

SOUČET TŘl KOL:NICH ŘAS

a 0,05

=

1,994

a 0,01 = 2,648

0.58
0.69

INDEX T~LESNÉ HMOTNOSTI

0.21

0.61

5

1.31

0.95

0.77

*
**

HYPOTÉZA H6: V tomto případě, kdy tloušťka kožních řas bude odpovídat průměrným
bodovým hodnotám
73,2%

chlapců

nadprůměrného

běžné

populace, se hypotéza nepotvrdila,

neboť

a 57,7% dívek dosáhlo bodového hodnocení 4, tzn.
množství podkožního tuku. V pásmu

průměru

bylo

pouze 9,7% chlapců a 15,4% dívek.

HYPOTÉZA H7:

Tato hypotéza o průměrném bodovém hodnocení námi testovaných
dětí

v

měření

skupinu

indexu

tvořili

naše

tělesné
děti

36,6%, dívky 46,1%.
chlapců

hmotnosti, byla zamítnuta. Nejpočetnější

v pásmu

Průměrných

a 26,9% dívek.
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nadměrné

hmotnosti - chlapci

hodnot dosáhlo pouze 34,1%
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SKUPINOVÝ ZÁZNAM VÝSLEDKŮ, převzato z Unifittestu (6-60) (Měkota,K., et al, 2002)

Narození

T1

T2

T3

T4

SM 1

SM 2

SM3

-~
(/)
>Q)

Přijmení

a jméno

~

c
Q)
C::Cl Věk

~

o

Skok daleký
místa

z Leh
sed

/1,2,3/
/a,b,c,Ny- Volba
trval. test dle věku Výška

>(.)

.§

--- Datum testování:
,....,

p...

Místo:

Testoval:

Hmotnost

Tukové

řasy

Suma
tuk

Příloha č.:

2

Výsledky testu skok daleký z místa- chlapci a dívky

výrazně podprůměrný podprůměrný

průměrný

nadprůměrný

chlapci dívky
chlapci dívky
chlapci dívky
chlapci dívky
3,80%
7,30%
50% 31,70% 23,10% 17,10% 23,10%
43,90%

60,00%
50%
50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

výrazně

podprůměrný

podprůměrný

průměrný

nadprůměrný

Příloha č.:

3

Výsledky testu leh sed

opakovaně-

chlapci a dívky

výrazně podprůměrný podprůměrný

průměrný

nadprůměrný

chlapci dívky
dívky
chlapci dívky
chlapci dívky
chlapci
7,70%
9,80%
14,60%
11,50% 48,80% 61 ,50% 26,80% 19,20%

70,00% - , - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - . ,

60,00% 4- - - - : - - - - - - - -f

50,00%

40,00%

4------~

30,00% -1- - - - - - -

20,00%

+- - - - - - -

10,00%

0,00%

výrazně

podprůměrný

průměrný

nadprůměrný

podprůměrný

...-..................................

Příloha č.:

4

Výsledky testu člunkový běh 4 x 1O metrů - chlapci a dívky

výrazně podprůměrný podprůměrný

průměrný

chlapci dívky
chlapci dívky
chlapci dívky
3,80%
7,30%
51,20%
65,40% 41,50% 30,80%

70,00% . . . - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - .
65,40%

60,00% -+- - - ---t

50,00%
~1 . 50%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
chlapci

dívky

výrazně podprůměrný

chlapci

dívky

podprůměrný

chlapci
průměrný

Příloha č.:

5

Výsledky testu běh po dobu 12 minut- chlapci a dívky

výrazně podprůměrný podprůměrný

chlapci dívky
chlapci dívky
39% 30,80%
69,20%
61%

80%~--------------~------------~----------~

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
dívky
výrazně podpruměrný

podpruměrný

Příloha č.:

6

Výsledky součtu tří kožních řas - chlapci a dívky

Iprůměrné

nadprůměrné

velmi vysoké
chlapci dívky
chlapci dívky
chlapci dívky
9,70% 15,40% 73,20% 57,70% 17,10% 26,90%

80,00% . , . - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ,

70,00%

+--- - - - - - - - - - , ·

60,00%

+ - - -- - - - - - -

50,00% + - - - - : - - - - -' - - - -

40,00%

+ - - -- - - - - - -

30,00%

+ - - - - - - -- - -

10,00%

0,00%

průměrné

nadprůměrné

velmi vysoké

Příloha č.:

7

Výsledky indexu tělesné hmotnosti- chlapci a dívky

průměrná hmotnost
nadměrná hmotnost
snížená hmotnost
dívky
chlapci
chlapci
chlapci
dívky
dívky
26,90%
34,10%
36,60%
29,30%
26,90%
46,10%

50,00% , . - - - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----.
46,10°/o

45,00%

+-----~------------------~---1

40,00%

+--------"--"---- - -- - -- - - -- ...,.,----,--- --1
36;60%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
dfvky

dlvky
snfžená hmotnost

průměrná

hmotnost

nadměrná

hmotnost

