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Abstrakt: 

SROVNÁNÍ MOTORICKÝCH KOORDINAČNÍCH TESTŮ PRO 
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 

Ve fyzioterapii se předškolní dítě vnímá jako jedinečné stvoření, které by 
mělo být posturálně již zcela zralé a mělo by skrze individuální stimulační 
prostředky a hry rozvíjet další dovednosti, které jsou závislé na postupném 
zrání mozečku a celkovém rozvoji charakteru dítěte. Většina českých 

fyzioterapeutů nepoužívá terminologii danou konceptem koordinačních 
schopností. Koncept motorických schopností není v současné době 
jednoznačně přijímán ani mezi našimi antropomotoriky. Zejména koordinační 
schopnosti, tak jak je popsal Hirtz v roce 1985 a aktualizoval v roce 2002, jsou 
vnímány spíše jako informační - nemetrické. Testy aplikované v německých 
výzkumech s cílem ohodnotit kvalitu koordinace u předškolních dětí nezahrnují 
důležité aspekty, které jsou pro koordinované pohybové jednání rozhodující, 
a nelze je proto z diagnostiky vytěsnit. Motorické testování v pojetí 
motodiagnostiky nerespektuje individualitu dítěte a nezohledňuje 

neurofyziologické principy zrání centrálního nervového systému. Manuály 
koordinačních testů jsou standardizovány na základě výsledků mnoha dětí, 
přičemž vyšetření by mělo vždy směřovat k diagnostice deficitu jedince, včetně 
odhalení etiologických faktorů, aby bylo možné navázat úspěšnou terapií nebo 
vhodným tréninkem. Předškolní věk je období, kdy se zdokonaluje právě 
koordinace pohybu a rozvíjí se jemná motorika. 

Klíčová slova: koordinace, předškolní věk, motorické testování, 
neurofyziologické principy vývoje 



Abstract: 

COMPARISON OF MOTOR d{OORDINATION TESTS FOR PRE
SCHOOL CHILDREN 

The pre-school child is in physiotherapy regarded as a unique, individua! 
being, with a completed postural development. With the help of play and 
individua! stimulation aids, the child is supposed to further elaborate on other 
skills dependent on gradual maturation of cerebellum and the overall 
development of his/her character. Majority of Czech physiotherapists do not 
employ the terminology defined by the concept of coordination abilities. The 
concept of motor abilities is currently not used either among Czech 
anthropomotorists. Particularly the coordination abilities as described by Hirtz in 
1985 (and updated in 2002) are considered to be rather informative - non
metric. The tests applied in German research projects whose objective is to 
estimate the coordination quality in pre-school children do not include some 
important aspects that are crucial for coordinated locomotive activities, and thus 
also indispensable to diagnostics. Motoric testing, as conceived within the 
methods of the motodiagnostics approach, does not respect the chilďs 
individuality, and does not take into accoun the neurophysiologic principles of 
the central nervous system maturation. The coordination tests manuals are 
standardized on the basis of numerous results obtained from a great number of 
children, while the testing should always be directed towards the diagnosis of 
an individual's deficit, including detection of etiological factors, to enable an 
effective follow-up therapy or adequate training. The pre-school age is the very 
period when both the locomotive coordination and fine motoric skills undergo 
fundamental development. 

Key words: koordination, pre-school age, motoric testing, neurophysiologic 
principles of development 



1. ÚVOD 

Koordinační schopnosti umožňují vykonávat pohybovou činnost tak, aby 

průběh pohybů těla nebo jeho částí měl z hlediska pohybového úkolu co 

nejúčelnější časovou, prostorovou a dynamickou strukturu. Vymezit a obecně 

charakterizovat komplex koordinačních schopností není úkol jednoduchý a při 

používání pojmů "obratnost, koordinace a koordinační schopnosti" je nutné 

dobře chápat různé přístupy a v rámci přejímání cizojazyčné terminologie brát 

v úvahu i národnostní odlišnosti vnímání. Nové kompendium "Koordinative 

Fahigkeiten - koordinative Kompetenz" (HIRTZ, 2002, 104-112), tedy 

"Koordinační schopnosti - koordinační kompetence" z roku 2002 představilo 

opět jako aktuální klasické názvosloví podle Hirtze, které se během posledních 

25 let rozšířilo do oblasti sportu a preventivních terapeutických postupů. 

Ve fyzioterapii a rehabilitační medicíně se tato terminologie víceméně 

nepoužívá a vyšetření koordinace se zde staví hlavně na poznatcích neurologie 

a kineziologie, a tím se volí i daný popis stavu koordinace u vyšetřovaného 

jedince. Neurologické vyšetření zaměřené na koordinaci a rovnováhu 

pochopitelně odhalí i menší odchylky od zdravé normy a určí příčinu výpadku. 

Přitom je nutné, aby vyšetřující do vyšetření zahrnul všechny motorické 

i kognitivní projevy vyšetřovaného dítěte již od prvního kontaktu s ním. 

Názory na pojmy koordinace se vyvíjely se zrychleným tempem od 60. 

let 20. století. Některé testy však byly sestavěny již v první polovině minulého 

století a často daly podklad pro vznik testů dalších. Ale již dávno předtím, 

počínaje Spartou v 8. století př. Kr., se dávní vojevůdci a válečníci snažili 

stanovit kritéria tělesné a duševní zdatnosti. Vědci středověku pokračují 

adekvátně vyspělosti doby ve stanovování hodnot pro kvalitativní i kvantitativní 

vyjádření úrovně výkonu skrze zkoumání lidské motoriky. Z doby novověku stojí 

za zmínku éra neurologů 19. století, kteří se tématu koordinace podrobněji 

věnovali například tím, že testovali pravidelnost v délce kroků a zatížení 

chodidel při chůzi na základě otisku barevného prášku z chodidel na papírovou 

(NEUMAN, 2003, 1 0-14). 

V Evropě byla během posledních několika desetiletí přejata klasifikace 

motorických schopností podle Hirtze. S dalším rozvojem poznatků 
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v neurofyziologii a kineziologii již však nelze klasické členění koordinačních 

schopností brát jako dostačující, ale spíše jako zjednodušený, nicméně velmi 

praktický, podklad k definování a popisu jednotlivých úkolů využitých při 

motorickém testování. V posledních letech se přikládá též důraz na důkladné 

vyšetření psychomotorické zralosti dle poznatků vývojové kineziologie 

a psychologie, ohodnocení dosažené vývojové úrovně. Ve fyzioterapii 

akcentujeme individuální přístup s náhledem na celou osobnost vyšetřovaného 

a okolnosti, které ho vedou k danému chování a pohybovému jednání. 

Informace o stavu koordinačních dispozic, schopností a dosažených dovedností 

jsou důležité zejména u předškolních dětí, kdy by motorická úroveň měla 

zahrnovat již všechny základní lokomoční prvky. Během vyzrávání centrálního 

nervového systému (CNS) u dětí předškolního věku se motorické možnosti 

rozšiřují o běh, skoky, výdrž ve stoji na jedné dolní končetině a další 

nadstavbové motorické projevy, které se stálým opakováním ve svém 

motorickém vzorci posilují, upevňují a umožňují rozvoj dalších nových 

dovedností. 

Zjišťování úrovně koordinace u dětí je významnou součástí úvah nad 

vhodným pohybovým režimem. Už u předškolních dětí jejich rodiče často 

rozvažují, zda dítě zařadit do určité sportovní aktivity někdy i vrcholového 

charakteru . Otázkou však je, jakou pohybovou a sportovní aktivitu může dítě 

vzhledem k dosažené psychomotorické úrovni a zejména rozvinutí 

koordinačních schopností pravidelně provozovat. V případě výraznějšího 

koordinačního deficitu v kontextu nepřiměřené zátěže může být vyzrávání CNS 

a vývoj dítěte negativně ovlivněn, a následky je možno odhalovat buď 

bezprostředně v návaznosti na výkonnostní sportovní trénink, nebo s odstupem 

času s nástupem školní docházky či jiné pohybově-režimové změny. Jak 

zmiňuje VÉLE (2006, 98), vede nesoulad mezi pohybem a posturální motorikou 

při vadném držení těla ke zhoršení pohybového efektu. Později se problém 

koordinačního deficitu manifestuje formou selhávání pohybového záměru při 

rozvoji funkčních poruch motoriky, a dále formou vadné zátěže podpůrného 

aparátu s následným vznikem mikrotraumat či vážnějších poruch struktury. 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem práce je představit možnosti testování motorických schopností 

se zaměřením na koordinaci u předškolních dětí ve své originální podobě, jak 

se zejména v Německu, ale i jinde ve světě a u nás, běžně používají. Zhodnotit 

vhodnost jejich použití a upozornit na určité nejasnosti , např. i terminologické, 

a možnosti vzniku chyb při měření či zpracování dat. Zároveň však posoudit, 

který test se podle dokumentace proběhlých výzkumů osvědčil a je 

k diagnostice koordinačních poruch či zjištění kvality koordinace vůbec vhodný. 

S tím považuji za dobré představit dosavadní využití těchto testů v přehledu 

a poskytnout stručnou rešerši pracovních zkušeností odborníků z Deutsche 

Sporthochschule Koln (DSHS). Důležitým úkolem celé práce je rozvinout 

diskusi k navrženým testům získaným z německých manuálů, porovnat je 

s testy vzniklými v jiných zemích a představit možnosti techniky v rámci 

objektivizačních metod ke zhodnocení úrovně koordinace a rovnováhy. Diskuse 

se bude opírat o základní poznatky neurofyziologických principů, dále o mé 

osobní zkušenosti s aplikací testů na několika probandech ve věkovém rozmezí 

3-9 let v rámci studovaného předmětu "Diagnostik eingeschrankter Funktionen 

und Fahigkeiten im Kindes und Jugendalter"1 na DSHS Koln v letech 2006-

2007. Během této stáže měly tématicky velký význam ještě další předměty, 

z jejichž náplně jsem čerpala při zpracování mé magisterské práce. Chtěla bych 

představit získané informace a zkušenosti v kontextu motorického testování 

předškolních dětí. Jednalo se zejména o předměty: "Gesundheit, Sport und 

Gesellschaft"2
, "Bewegung, Spiel und Sport bei Entwicklungsstorungen"3

, 

"EinfOhrung in das Koordinationstraining"4
, "Training und 

Bewegungswissenschaft"5
, "Sportmotorik"6

, "Wissenschaftliche Arbeiten und 

1 Název předmětu v angličtině: "Diagnosis of reduced function and abilities in 
childhood and youth" 

2 Angl. překlad: "Health, sport and society" 

3 Angl. překlad : "Movement, games and sport and developmental disoredrs" 

4 Angl. překlad: "lntroduction to coordination training" 

5 Angl. překlad: "Science of training and movement" 

6 Angl. překlad: "Sport motor behavior" 
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Forschungsmethoden in der Sportwissenschaft"7
. Nelze opomenout ani široké 

rešeršní možnosti, které poskytly knihovny "Deutsche Zentralbibilothek fOr 

Medizin" (ZB MED) a "Zentralbibliohtek DSHS Kain". Po mém návratu do České 

Republiky byla rešerše s klíčovými slovy a výrazy "motorické testování, 

psychomotorický vývoj, předškolní věk, vyšetření koordinace u dětí" doplněna 

o české, slovenské a polské prameny. K diskusi je vhodné použít výsledky 

motorického testování zpracované metodou faktorové analýzy, které byly 

provedeny v rámci kinantropologického výzkumu a porovnat je s pojetím 

pohybového jednání v kineziologii a s nejnovějšími poznatky oboru dětské 

neurologie, pediatrie a dětské fyzioterapie. Klíčovou roli v diagnostice poruch 

psychomotoriky hraje dnes také stále se rozvíjející obor neuropsychologie, který 

stojí za zmínku zejména v kontextu nutnosti spolupráce fyzioterapeutů, 

neurologů a neuropsychologů či klinických dětských psychologů. 

Z teoretického základu by bylo dobré pokusit se jednotlivé pohybové 

úkoly analyzovat z hlediska neurofyziologických principů v kontextu vývojové 

zralosti motoriky a tím představit také specifické diagnostické zaměření 

jednotlivých úkolů v souvislosti s daným typem koordinační schopnosti. Pokud 

by se ukázalo, že navržené koordinační testy nevyhovují cílenému testovaní 

koordinace u dětí předškolního věku, bylo by cílem práce dospět k návrhu, který 

by tuto diagnostiku dokázal lépe poskytnout. 

2.1. ORGANIZACE ' 

Teoretická část o 

motorického testování c: 

schopností. Druhá část 

koordinaci jako takové. · 

vnímáním koordinačníc 

a vyšetření koordinace 

vyšetření. Třetí část st~ 

testů rozepsaných do detailů. 

~ 
10 LET CESKÉHO SENÁTU 

1996- 2006 

I 

H24c;~ 

www.senat.cz 

7 Angl. překlad: "Scientific working techniques and research methods in sport science" 
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2.1.1. Kritéria k popisu motorického testování 

Přesný rozpis kritérií konkrétního motorického testu je výhodný jednak 

pro stručný a jasný popis dané metody a jednak poskytuje čtenáři i dobrou 

možnost kriticky posoudit a zvážit zaměření a použitelnosti metody. Za 

inspirativní lze považovat popis testovacích metod v pojetí příručky motorických 

testů "Handbuch Motorische Tests" (BOS, 2001 ). "Handbuch Motorische Tests" 

zahrnuje sportovní motorické testování, funkční motorické testy, dotazníky pro 

tělesné a sportovní aktivity a sportovně-psychologické diagnostické metody. 

Z dané příručky byly pro tuto práci vybrány jen ty testy a testové baterie, 

u kterých se vyskytují úkoly a prvky sloužící k posouzení stavu a úrovně 

koordinace u jedince relativně zdravého bez závažného neurologického nálezu. 

Ovšem určitý koordinační deficit by již většina zvolených testů odhalit měla. Do 

pojmu "určitý koordinační deficit" zahrnuji symptomy způsobené například 

centrální koordinační poruchou (CKP) v anamnéze či symptomatologii 

rozvinutého syndromu minima! brain demage (MBD) neboli, podle starší 

terminologie, syndrom lehké mozkové dysfunkce (LMD). Pro část LMD se však 

ve světové literatuře současně používá pojem attention deficit disorder (ADH) a 

ve vztahu k poruchám pozornosti s hyperaktivitou je specializován na syndrom 

attention deficit hyperactivity disorder (ADD+H, neboli ADHD syndrom). 

BOS (2001, XVII) používá popis podle tzv. Kriterienraster, které člení do 

4 nadřazených částí (dokumentace, koncept, statistika, komentář), a dále pak 

na 13 dílčích aspektů . Dokumentace zahrnuje charakteristiku, prameny, 

literaturu. V rámci konceptu jsou podrobněji vylíčeny obsahy testů a zaměření, 

popis úkolů, definování cílové skupiny (věk, pohlaví, případně specifika 

vyšetřovaných), stanovení a vytyčení cíle, poznámky ke konstrukci testu 

(rozsah a výstavba, rozměrnost, odebírání naměřených hodnot a jejich 

zpracování), provedení (organizace a průběh testování, potřeba místnosti či 

volného prostoru, časová náročnost, personál, povely, nářadí a materiál). Bos 

se dále zaměřuje na statistické údaje a zpracování hlavních posuzovacích 

kritérií8 a norem9
. Poslední bod je věnován celkovému komentáři, případně 

historii a vývoji testu. 

a Hlavní posuzovací kritéria jsou objektivita, reliabilita, validita . 
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Tato základní hodnotící kritéria a jejich systematické uspořádání 

částečně inspirují i uspořádání této práce. Ať už se jedná o uspořádání 

vyhledaných popisů jednotlivých testů z odborných časopisů a knih, či v rámci 

zpracování celých originálních manuálů. Totéž platí i pro zpracování dalších 

testů, které byly získány buď přímo osobním kontaktem institutů zabývajících se 

motorickým testováním dětí, nebo během spolupráce na projektech pořádaných 

německou vědeckou společností CHILT10 během mé zahraniční stáže v Kolíně 

nad Rýnem z let 2006-2007. 

3. PŘEHLED DOSAVADNÍCH POZNATKŮ 

A TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1. MOTORICKÉ TESTO V ÁNÍ- TEORIE 

Konstrukce a teorie motorických testů je záležitostí velmi složitou, proto 

vyžaduje dlouhodobé zkušenosti v oblasti testování, dobré znalosti antropologie 

člověka, kineziologie pohybu, fyziologie, neurofyziologických principů a 

psychomotorického vývoje. Velmi často testy vznikají týmovou spoluprací. Je 

ovšem vzácností dohledat v motorickém testu všechny výše zmíněné ohledy 

plně a kompetentně aplikované. Motorický test obecně má mimo jiné jednu 

základní vlastnost týkající se vyjádření jeho vztahu mezi danou motorickou 

schopností jako dispozicí a využitím této dispozice při provedení zadaného 

úkolu. Motorické testování je příklad asociativního měření. Hodnocení 

manifestované zkoumané vlastnosti, tedy motorické schopnosti, je ve výsledku 

nepřímo ..,.::,... .. ,.......~ ..... ~ ...... ~•,.- ...... =~"'a-~~~- .... _ .. !- -- =---~- -L". ·-'- -- -L)rické schopnosti 

často čá 

9 Mezi no1 

proběhlý1 

1o Childre 

Sporthocl 

~~ 
10 LET CESKÉHO SENÁTU 

1996- 2006 

; I 

.~07'oZ!r'_tť.t=- ~~~~Te.' v/\ 't'-· / .:. 

www.senat.cz 

e nikdy. 

,adně prezentaci 

děti při Deutsche 



7 

Princip asociativního měření názorně představuje obr. č. 1. "Schopnosti 

jsou latentní objekty, tedy samy o sobě neměřitelné. Měřit můžeme pouze jejich 

projevy" (MĚKOTA, 2005, 23). 

Manifestní 
metrická 
veličina 

(např. délka 
skoku) 

Latentní 
nemetrická 
veličina 

SKUTEČNOST 

~ 1----!-~~~-+-----.! TEST SKÓRE 

Číselné vyjádření 

(např. v cm) 

Vyjádření úrovně 

motorické 
schopnosti 

MODEL (číselná reprezentace) 

Obr. č. 1: Princip asociativního měření (schopnosti) (MĚKOTA, 2005, 24) 

Podle ŘÍČANA (1977) lze z výsledků pozorování většího počtu 

pohybových projevů a vzešlých empirických údajů odvozovat existenci 

teoretických objektů, které nazýváme schopnosti a které mají samy o sobě 

latentní charakter, a jsou tudíž neměřitelné. Je ovšem možné měřit jejich 

projevy, čímž usuzujeme na jejich existenci. Schopnosti lze identifikovat a 

zároveň odhadovat jejich stupeň, případně jejich velikost, a tudíž je určitým 

způsobem měřit lze. Toto měření je ovšem nepřímé, zprostředkované 

indikátory, neboli ukazateli, kterými jsou právě motorické testy. Testy zde 

představují standardní úkolové situace usnadňující kvantifikaci při stimulaci 

testované osoby k činnostem, jejichž výsledky mají pro schopnosti diagnostický 

význam. 
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3.1.1. Jakostní kritéria motorických testů a vyhodnocení testů 

Hlavní kritéria pro hodnocení testu jsou objektivita, reliabilita a validita. 

Za vedlejší kritéria se považují normalizace, použitelnost, ekonomie, 

porovnatelnost. (BOS, 2001, 545) 

Validita, neboli platnost testu popisuje, jak dobře test měří to, co 

vyšetřující skutečně měřit chce. Vyjadřuje se koeficientem validity rxy v rozmezí 

hodnot od O do 1. Čím větší má hodnotu, tím je jistota cíleného měření vyšší. 

(NEUMAN, 2003, 18) 

Reliabilita, jinak řečeno spolehlivost, vypovídá o přesnosti nebo možné 

velikosti chyb při měření. Za vysoce spolehlivý test se považuje test tehdy, když 

se v testu v opakovaném měření téže osoby za stejných podmínek dosáhne 

velmi podobných výsledků. Ovšem je nutno upozornit, že test může mít i při 

vysoké spolehlivosti nízkou platnost. (NEUMAN, 2003, 18) 

Objektivita, neboli souhlasnost, vyjadřuje stupeň shody testových 

výsledků získaných různými testujícími a je vyjádřena koeficientem objektivity 

robi (NEUMAN, 2003, 18). 

Výsledky v různých testech se vyhodnocují několika možnými způsoby. 

Buď se jedná o přímé výsledky vyjádřené v dané konkrétní hodnotě 

s odpovídající jednotkou, nebo lze tak zvaná "hrubá data" s rozlišnými 

jednotkami převézt na společného jmenovatele a získat výsledky odvozené. 

Normy testů jsou často uváděny v rozličných přepočtech, jako jsou například 

percentily, které vyjadřují, kolik procent měřených osob podává horší výsledek 

než právě hodnocený jedinec. (NEUMAN, 2003, 19) 
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3.1.2. Klasifikace testů - testový profil, testové baterie, testy 

Definice motorického testu podle BOSE (2001, 533) zní v překladu 

z originálu takto: "Motorické testy jsou vědecké metody k vyšetření jednoho či 

více teoreticky definovatelných a empiricky ohraničitelných vlastností. 

Předmětem výzkumu jsou úrovně individuálních, všeobecných a speciálních 

motorických schopností. Cílem je kvantitativně popsatelná výpověď o relativním 

stupni individuálních výstupních znaků. Testy mvsí být provedeny 

ve standardních podmínkách a dosahovat statistických kritérií hodnocení právě 

platných testovacích teoretických modelů." 

V rámci testování motorických schopností rozlišujeme testovací profily, 

testové baterie a jednotlivé testy. Testovací profily jsou zpravidla rozděleny 

a zhodnoceny podle oblasti měřené schopnosti. U testovacího profilu je také 

zřetelně dané, že se jedná o komplexní, více dimenzionální označení, to 

znamená, že charakter testovaných motorických schopností může být 

rozmanitý. Zvláštností testového profilu ve srovnání s baterií je, že nízký výkon 

v jednom testu nemůže být kompenzován vysokým výkonem v testu jiném. 

Profil shrnuje testové výsledky jedné osoby, které jednotlivě vykresluje do sítě. 

Testová baterie shrnuje výsledky jednotlivých testů do jednoho součtu. Baterie 

by se vlastně v přísnějším slova smyslu měla uplatnit pouze pro homogenní 

poskládání jednotlivých stejně zaměřených testů. Toto ovšem není v praxi 

důsledně zvládnuto. V širším slova smyslu mohou být testy v rámci jedné 

baterie zaměřeny i různě, v takovém případě se však jedná o tzv. baterii 

heterogenní a výkon v jedné oblasti může ve výsledku kompenzovat nedostatky 

jiné motorické schopnosti. 



10 

3.1.3. Terminologie motorických schopností a stanovení pozice 

koordinace (dle Bose, 1987, autorem znovu aktualizováno 2001) 

Diagnostické činnosti ve vědeckém odvětví sportu a sportovní praxi lze 

rozdělit z několika pohledů. Z pozorovací perspektivy na vnitřní, zevní a 

celkové. Z hlediska obsahu na sledování vývoje, učení a výkonu. Z pohledu 

sjednocení na hodnocení funkce, schopnosti a dovednosti. Vnitřní perspektivy 

využívají obory psychologie sportu a sportovní medicína při diagnostice 

motorických procesů. Vnější perspektivy vyuz1vaJ1 zeJmena experti 

biomechaniky v rámci prostorovo-časových, silových měření. (BOS, 2001, 2; 

BOS, 1987, 35) 

Motorické schopnosti slouží k ucelenosti struktur a funkcí, které nesou 

zodpovědnost za výslednou skutečnost pohybového jednání při sportu. Dle 

BOSE (2001, 2) se motorické schopnosti (viz. obr. č. 2) dají v zásadě rozdělit 

do dvou základních skupin na kondiční schopnosti, které jsou energeticky 

determinovány a na koordinační schopnosti, které se orientují více na přísun 

informace. Vytrvalost a síla spadá pod kondiční schopnost, koordinace jasně 

pod koordinační a společná oběma nadřazeným skupinám je rychlost. Vedle 

vytrvalosti, síly, rychlosti a koordinace je důležitá také pohyblivost, která je však 

popisovaná jako pasivní systém energetického přenosu. Pod vytrvalost je 

zařazena aerobní zátěž jako anaerobní vytrvalost a společně se sílou se podílí 

na anaerobní vytrvalosti a silové vytrvalosti. Pod sílu ještě samostatně spadá 

maximální síla a spolu s rychlostí sdílí rychlostní sílu a akční rychlost. Rychlost 

samotná nemá zařazenou žádnou podřazenou schopnost samostatně a kromě 

zmíněné rychlostní síly a reakční rychlosti sdílí pak ještě s koordinací reakční 

rychlost a koordinaci pod časovým tlakem. Koordinační schopnosti jako takové 

jsou tedy zahrnuty pod samostatnou skupinku "koordinace při přesném 

úkolovém zadání" . 
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Obr. č . 2: Schéma motorických schopností podle Bose (1987) 
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Dle MĚ K OTY (2005, 21) je pro popis motorických schopností vhodnější 

struktura hierarchická, ačkoliv je lze řadit i vedle sebe. Hierarchickou strukturu 

znázorňuje v přehledu model (obr. č . 3) téhož autora (MĚKOTA, 2000, 65), 

který třídí úrovně schopností v další rovině na "nadschopnost", "třídy 

schopností", "primární schopnosti" a "podschopnosti". MĚKOTA (2000, 66) 

upozornuJe, že každá skutečnost v detailnějším poznávání motorických 

schopností je strukturovaná, "a tak každá z podschopností může být rozčleněna 

na další podschopnosti ještě nižšího řádu a postup může být opakován do 

nekonečna". 
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Obr.č. 3: Hierarchické uspořádání motorických schopností (MĚKOTA, 2000, 65) 

Schéma hierarchického uspořádání motorických schopností, jak je 

představuje Měkota, prošlo vývojem a k jeho sestavení přispělo několik vědců. 

Generální motorickou schopnost uvedl Smidt v roce 1991 jako 

tzv. "nadschopnost", v roce 1993 rozdělil Raczek tzv. "třídy schopností". Hirzt 

v roce 1994 definoval (dle modelu sestaveného již v roce 1983 Basem) také 

tzv. "primární (základní) schopnosti". Jako podskupinu orientačních 

koordinačních schopností doplnili v roce 1999 Waskievicz, Juraš a Raczek další 

tzv. "podchopnosti"(viz. obr. č. 3). 
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3.2. "KOORDINACE"- DEFINOVÁNÍ, POJETÍ VE SPORTU 

A VE FYZIOTERAPII 

3.2.1. Pojem "koordinace" a jeho definování 

Slovo koordinace pochází z latinského "cum ordo", neboli česky 

"s pořádkem". To znamená, že koordinované je to, co probíhá podle určitého 

pořádku. Pořádek předpokládá předpisy a směrnice, podle kterých akce 

probíhá (VÉLE 1989, 32). Podle STAROSTY (1990, 5) je koordinace schopnost 

člověka provést složitý pohyb za různých podmínek přesně a rychle. Zde však 

nutno upozornit na tvrzení NEUMAIERA (2003, 9), že se pojem koordinace 

netýká pouze komplikovaného pohybu. Rychlé a přesné provedení 

jednoduchého pohybu v různých podmínkách také vyžaduje koordinaci. Podle 

HIRTZE (1995, 205-210) znamená výraz koordinovat následující: uspořádávat, 

uvádět v soulad, vnášet řád. V případě pohybové koordinace jsou uváděny do 

souladu, tedy jsou koordinovány, především dílčí pohyby či pohybové fáze tak, 

aby vytvořily harmonický celek pohybového aktu. Při pohybové aktivitě také 

celé tělo člověka neustále mění svoji pozici v prostoru, v souladu s okolím, 

přičemž udržet či obnovit rovnováhu zejména při rychlých a prostorově 

náročných pohybech není snadné. I při běžných denních aktivitách musíme 

reagovat na přicházející signály, a to ve správném časovém okamžiku; naše 

pohyby musí být přesné, aby bylo dosaženo cíle. V řadě sportů je nutné 

přizpůsobovat a přestavovat pohybovou činnost podle proměnlivých podmínek, 

je nutné vnášet řád do pohybu partnerů, přizpůsobovat vlastní činnost činnosti 

soupeře. Při tanci a mnoha jiných činnostech je nutné uskutečňovat pohybovou 

činnost v náležitém rytmu v souladu s hudebním doprovodem či optickými 

podněty. K tomu všemu je nezbytná motorická koordinace, jež umožňuje 

provádění různých sladěných, účelných a komplikovaných pohybových činností 

za různých podmínek a v nejrůznějších situacích (MĚKOTA, NOVOSAD, 2005, 

56). PERIČ (2004, 68) potvrzuje nejednotnost definice koordinace a sám ji 

popisuje jako "schopnost orientovat vlastní pohyby podle stanovené potřeby, 

přizpůsobit rychle nové pohyby nebo jednat s úspěchem v odlišných 

podmínkách, pokud jde o rychlé motorické pohyby'. Následně však zdůrazňuje 

nadřazený význam řízení centrální nervové soustavy při užívání koordinačních 
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schopností nad kondičními parametry souvisejícími spíše s ostatními 

motorickými schopnostmi. Nutno však podotknout, že při definování "dobré 

kondice" uvádí význam rozvoje všech motorických schopností (koordinace, 

rychlosti, síly, vytrvalosti a pohyblivosti) v určitém navzájem provázaném 

komplexu (PERIČ, 2004, 66). 

V tradičním sportovním pojetí lze koordinaci rozdělit na obecnou 

a speciální. Obecná představuje provádění motorických dovedností, aniž by se 

jednalo o konkrétní zadání úže specifikovaného sportovního úkolu. Speciální 

koordinace již zahrnuje schopnost provádět rozličné pohyby ve vybraném 

sportu, bez chyb, lehce, precizně, většinou rychle a je úzce spojena 

s dovednostmi a schopnostmi užívanými v daném tréninku (PERIČ, 2004, 68). 

Speciální koordinace se získává pravidelným procvičováním pohybových 

dovedností a technických prvků během celé sportovní kariéry, která často 

začíná právě už v předškolním věku. 

Otázkou neurofyziologických funkcí svalů je míra iradiace a množství 

zapojených motorických jednotek při provedení pohybu. V tom se liší provedení 

pohybu pomalu a rychle. U rychlého pohybu se zapojí více motorických 

jednotek najednou a iradiace bude nižší než u precizního pomalého pohybu, 

kdy se nervosvalový aparát aktivuje více pozvolna. Opakováním určitého 

pohybu lze ovšem sumaci a způsob aktivace motorických jednotek upravovat a 

osvojováním dané dovednosti se pohyb v rámci efektivnosti provedení 

automatizuje, koordinačně vyvíjí a zdokonaluje (VÉLE, 29. 1 O. 2007, osobní 

sdělení). 

Úkaz pohybové koordinace je srozumitelný a vysvětlitelný pouze 

s ohledem na konkrétní pohybový úkol či stav. Jinými slovy, koordinace pohybu 

a všechny s tím spojené procesy se zaměřují na řešení jednoho zcela 

konkrétního motorického definování u dané úlohy. Toto objasňuje "koordinovat" 

ve vlastním slova smyslu jako sladění, harmonizace a uspořádání nějakého 

procesu k dosažení cíle, který byl zadán či daným člověkem sám stanoven. Bez 

určení cíle, tedy bez zřetele na řešený úkol, se nedá nic koordinovat, protože 

není vůbec jasné, k čemu a jak by se mělo koordinovat. Cíl je tedy vždy 

přítomen v různých dimenzích ať již podvědomě, či se zapojením vyšších 
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korových funkcí. Cíl koordinace se tedy odráží na různých etážích motorického 

řízení v rámci jeho hierarchického uspořádání. 

Podle NEUMAIEROVA vysvětlení (2003, 10) se pohybová koordinace 

(Bewegungskoordination) často vykládá v souvislosti s pojmy: regulace pohybu 

(Bewegungsregulation), řízení pohybu (Bewegungssteuerung), organizace 

pohybu (Bewegungsorganisation) a pohybové jednání (Bewegungshandlung). 

Tyto pojmy jsou s koordinací nejen úzce propojeny, ale často bývají zcela 

rovnocenně zaměňovány. 

3.2.2. Význam koordinace a ovlivnění její úrovně 

Vysoká úroveň koordinace pohybu přináší v mnoha životních oblastech 

jistotu a výhody. K tomu by se dalo uvézt mnoho oblastí a dalších aspektů. 

Dobrá koordinační účinnost znamená podle HIRTZE (1994, 125) jisté ovládání 

koordinačně určených požadavků všedního dne, v pracovním procesu a 

ve volném čase. Koordinace tedy bytostně přispívá k motorické akceschopnosti, 

stejně tak jako k životaschopnosti a životní kvalitě, až do vysokého věku 

(NEUMAIER, 2003, 13). Podle ISRAELE (1994, 337) je koordinace základní 

stavební kámen zdraví, prevence úrazů a dobrého pocitu člověka. NEUMAIER 

(2003, 14) k tomu dále dodává, že schopnost dobře koordinovat pohyby 

má v rozhodující míře vliv na motorické učení též při osvojování a optimalizaci 

pohybových dovedností a sportovních technik. Když se daří tvořit pohyby 

plynulé, ve správném rytmu, rozvinuté do všech stran a s přidáním mnoha 

bohatých variant, roste zároveň radost z pohybové činnosti a ušetří se více 

energie. Při dobré koordinaci se tedy snižuje energetická náročnost 

požadovaného výkonu. Vysoká úroveň koordinace v rámci kvality 

senzomotorické regulace průběhu pohybu spolurozhoduje o výši energetického 

přenosu a využití energie. Tentýž názor lze dohledat již u HIRTZE (1985, 25) . 

3.2.2.1. Rozvoj koordinace v rámci sportovní přípravy dětí 

Ve sportovní přípravě dětí je úloha rozvoje koordinace zcela 

nezastupitelná a tato důležitá složka tréninku sehrává hlavní roli ve třech 

základních oblastech. Zaprvé ve všestranném pohybovém rozvoji, kde široká 
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škála pohybů vytváří důležitý předpoklad pro rozvoj pozdější speciální 

koordinace. Dále koordinace utváří základy pro techniku dané sportovní 

disciplíny. Čím větší zásobárna pohybů, tím lépe se rozvíjí a učí pohyby nové. 

Třetí oblastí je lepší zvládání situací při soutěžích a prevence úrazu a 

následného zranění při soutěži: "Proto je koordinace považována v tréninku dětí 

za schopnost, které by měla být věnována největší pozornost. Význam 

koordinace také souvisí s optimálním věkem pro její rozvoj, tzv. zlatým věkem 

motoriky v rámci senzitivního období" (PERIČ, 2004, 71 ), který začíná již dříve, 

než v mladším školním věku a dle Periče vrcholí kolem 12.-13. roku. Během 

tohoto období lze dokonce také pozorovat menší pud sebezáchovy a větší 

odvahu provádět pohyby v prostoru. Od doby nástupu puberty se zvyšuje 

sebezáchovná zpětná vazba a strach z koordinačně náročných cviků je 

rozvinutější. Je však nutné zmínit určité fáze vzdoru a emotivní nestálosti, které 

se již opakovaně objevují na konci batolecího věku a s různou intenzitou se 

objeví znovu v druhé půli věku předškolního. Povahové vlastnosti nejsou ještě 

ustáleny a temperament teprve vyzrává, děti bývají impulzivní a rychle se u nich 

mění nálada z radosti ve smutek a naopak. Vůle a vytrvalost je na počátku 

svého budování a dlouhodobé cíle děti nechápou vzhledem k omezenosti 

chápání abstraktních pojmů. Citově jsou děti velmi vnímavé pro pochvalu i vůči 

zranění (MATĚJČEK, 1996, 32). Předškolní věk je přirozeně doprovázen větší 

odvážností a menší sebekritičností dětí (PERIČ, 2004, 27), což je pro rozvoj 

koordinace ideální, ale podmínky a projevy dětí jsou velmi individuální. Záleží 

na rozhodujícím rodinném zázemí, dále nutno zohlednit také genetickou 

podmíněnost motorických a psychických předpokladů, talent, zdravotní stav, 

průběh předchozí psychomotorické ontogeneze, zejména kvality dosažení 

fyziologických motorických vzorů v kojeneckém věku a vývoj vertikální 

lokomoce. PECHOVÁ (2000, 10) dále apeluje na to, že cvičení u předškolních a 

mladších školních dětí se nikdy nesmí provádět do únavy, která naopak 

koordinaci zhoršuje a zvyšuje riziko úrazu. 

MATĚJČEK (2000, 48) zdůrazňuje potřebu už tříletých a čtyřletých dětí 

překračovat hranice svého nejbližšího rodinného okruhu, což je velmi důležité 

k rozvoji vědomí vlastního "já". K hledání vlastní identity dítěte se přidává nový 

významný prvek, a to intenzivní navazování vztahů k ostatním předškolním 
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dětem v nejbližším okolí. K tomu je zapotřebí zajistit dítěti mnoho vhodných 

příležitostí, jaké nabízí např. mateřská školka, cvičení pro děti, zájmové 

kroužky, apod. V předškolním věku se rozvíjí především schopnost spolupráce. 

Napřed jen ve hře a třeba na krátkou dobu, ale později čím dál vydatněji a déle, 

až jsou z toho velká společná díla. Rozvíjejí se tzv. "pro-sociální" vlastnosti, 

jako např. družnost, solidarita, obětavost, tolerance, soucit, soustrast. Tyto "pro

sociální vlastnosti" umožňují začlenění do kolektivu. Na podkladě vývojové 

zralosti v oblasti intelektové a citové si předškolní děti už dokážou utvářet 

skutečná přátelství. 

Základem trenérského přístupu mladšího školního věku je hra (PERIČ, 

2004, 28). O to více se tento tzv. "herní princip" uplatňuje při vedených 

pohybových aktivitách předškoláků. Aktivity mají být pestré a mají mít radostný 

charakter. Chybí-li radost z pohybu, vznikají již v raném dětství emoční a 

motorická deprivace, což vede nejen k poruchám pohybového jednání, ale 

i k poruchám osobnosti člověka. Spontánní pohyb je u zdravých dětí 

doprovázen příjemnými prožitky. U dětí po pátém věku života je vhodné, 

dokáže-li trenér elán dětí postupně převést a usměrnit od spontánní pohybové 

aktivity k systematické sportovní přípravě, se kterou souvisí i osvojování 

morálních norem. Dle PERIČE (2004, 29) je potřebné neustále rozvíjet 

koncentraci, posilovat vůli, formovat vlastnosti osobnosti, kolektivní cítění, apod. 

3.2.3. Typy koordinačních schopností- pojetí ve sportu 

Dle ZIMMERMANN, SCHNABEL, BLUME (2002, 25) představují 

koordinační schopnosti třídu motorických schopností, které jsou primárně 

podmíněny koordinačně a spjaty především s procesy regulace a řízení 

pohybové činnosti. Představují upevněné a generalizované kvality průběhu 

těchto procesů. Jsou výkonovými předpoklady pro činnosti charakterizované 

vysokými nároky na koordinaci. Podobně je koordinační schopnost popsána i 

MĚKOTOU a NOVOSADEM (2005, 57). 

BELEJ a JUNGER (2006, 20) tvrdí, že vzhledem ke složitosti a 

různorodosti koordinačních schopností nejsou prozatím vypracované objektivní 
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a unifikované diagnostické metody na identifikaci jejich vnitřních předpokladů a 

vnějších projevů. 

Dosud neexistuje obecně uznávané názvosloví koordinačních 

schopností, je otázkou, zda vůbec lze koordinaci do jednotlivých kategorií 

s detailnějším popisem členit. Přesto se však většina autorů stále přiklání 

k náhledu na struktury koordinačních schopností podle HIRTZOVA (1985) 

modelu hierarchického uspořádání a z něj vyplývající rozdělení několika 

základních typů koordinačních schopností: (kinestetickou) diferenciační 

schopnost, (prostorovou) orientační schopnost, rovnováhovou 11 schopnost, 

reakční schopnost, rytmickou schopnost, schopnost sdružování pohybů a 

schopnost přestavby pohybu. Německé výrazy pro vyjádření koordinačních 

schopností jsou v originále následující: 

~ Kinestetická diferenciační schopnost (Kinestetische Differenzierungsfahigkeit) 

~ Orientační schopnost (Oreientierungsfahigkeit) 

~ Reakční schopnost (Reaktionsfahigkeit) 

~ Rytmická schopnost (Rhytmusfahigkeit) 

~ Rovnováhová schopnost (Gieichgewichtsfahigkeit) 

~ Schopnost sdružování (Kopplungsfahigkeit) 

~ Schopnost přestavby (Umstellungsfahigkeit) 

Koordinační schopnosti zaujímají mezi ostatními pohybovými 

schopnostmi zvláštní místo. To vyplývá ze značně různorodých projevů a 

zejména z jejich postavení mezi ostatními pohybovými schopnostmi, kde 

koordinační schopnosti plní roli jakéhosi "mostu" mezi nimi. Koordinační 

schopnosti mají především něco společného s řízením pohybu. V porovnání se 

silou a vytrvalostí, které jsou závislé hlavně na množství energie dodávané do 

svalů. U koordinace není toto "energetické zásobování" tak důležité, zásadní 

nároky jsou kladeny na řízení činnosti centrální nervovou soustavou (PERIČ, 

2004, 67-68). 

11 Většina autorů zabývajících se antropomotorikou překládá "Gieichgewichtsfahigkeit" 
jako "rovnováhovou schopnost". Ve fyzioterapii je častější použití v kontextu 
"rovnováhy" neboli "rovnovážných reakcí", nikoliv "rovnováhových reakcí". 
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3.2.3.1. Kinestetická-diferenciační schopnost 

Kinestetická diferenciační schopnost je chápána jako schopnost 

realizace přesných a ekonomicky prováděných pohybových činností na základě 

jemně diferencovaného a přesného příjmu a zpracování převazne 

kinestetických (proprioceptivních) informací. Dosaženou úroveň diferenciační 

schopnosti spoluurčuje také pohybová zkušenost a stupeň osvojení konkrétní 

činnosti. Zásadní význam má skutečnost, jak jsou vnímány nejjemnější rozdíly 

v provedení pohybu a jak lze porovnat reálné provedení pohybu s ideálem nebo 

minulým provedením. "Diferenciační schopnost je schopnost jemně rozlišovat a 

nastavovat silové, prostorové a časové parametry pohybového průběhu. Při 

diagnostice diferenciační schopnosti se většinou vychází z reprodukování 

zadané polohy, vynaložené síly a stanoveného tempa." (MĚKOTA, 2005, 63-

64) 

3.2.3.2. Orientační schopnost 

Orientační schopnost je definována jako schopnost určovat a měnit 

polohu a pohyb v prostoru a čase, a to vzhledem k definovanému akčnímu poli 

nebo pohybujícímu se objektu. Základ tvoří zpracování optických informací, ale 

velmi důležitou roli zde hraje opět vyhodnocení kinestezie, tedy propriocepce. 

Testování orientační schopnosti je nesnadné, ale je možné usuzovat na její 

kvalitu na základě odpozorovaného pohybového chování v orientačně 

náročných situacích. (MĚKOTA, 2005, 64-65) 

3.2.3.3. Reakční schopnost 

Reakční schopnost se přisuzuje schopnosti v co nejkratším čase zahájit 

účelný pohyb na daný jednoduchý nebo složitý podnět. Indikátorem je tedy 

reakční doba. Je to schopnost rychlého a smysluplného zahájení a provedení 

krátkodobé pohybové činnosti celého těla jako reakce na více či méně 

komplikované signály nebo na předchozí pohybové činnosti, popřípadě na 

aktuální situační podněty. Modality podnětů jsou různé: vizuální, akustické, 

taktilní a kinestetické. Podle závažnosti situace a intenzitě podnětu je dán 

rozsah odpovědi omezený na pohyb končetin, hlavy, čelisti nebo přemístěním 

celého těla. (MĚKOTA, 2005, 65-66) 
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3.2.3.4. Rytmická schopnost 

Rytmická schopnost se chápe jako schopnost vnímání, uložení a 

předvedení předem zadané, popřípadě v pohybovém ději obsažené, časově

dynamické struktury. Týká se schopnosti ke změně rytmu a udržení rytmu. 

Rytmus může být zadaný z vnějšího prostředí nebo účelně vnitřně vytvořený. 

MĚKOTA (2005, 67) uvádí, že se jedná o schopnost postihnout a motoricky 

vyjádřit rytmus z vnějšku daný nebo v samotné pohybové činnosti obsažený a 

člení ji na schopnost rytmické percepce a rytmické realizace. Diagnostika je 

možná testem rytmické diskriminace, kdy je úkolem rozlišit, zda ve dvojicích 

akusticky předkládané rytmické vzorce jsou stejné, či různé. Jednodušší terénní 

testy se zakládají na počtu správných reprodukcí předvedeného pohybového 

vzorce během stanoveného času, omezeného zhruba na 20-60 s. 

3.2.3.5. Rovnováhová schopnost 

V pojetí hierarchického uspořádání motoriky tvoří zaujetí stabilní polohy 

a udržení rovnováhy výchozí podmínku ke konání koordinovaných účelných 

pohybů . 

Rovnováhová schopnost vyjadřuje schopnost udržení - popřípadě 

znovunabytí - rovnováhy při měnících se vnějších podmínkách; jako kvalita 

účelného řešení motorických úloh na malých podpěrných plochách nebo při 

velmi labilních rovnovážných okolnostech. Jak popisuje MĚKOTA (2005, 68), je 

to schopnost udržovat celé tělo, případně i nějaký vnější objekt, ve stavu 

rovnováhy, schopnost tento rovnovážný stav obnovovat i při napjatých 

rovnováhových poměrech a proměnlivých podmínkách prostředí. Rovnováhu 

dělíme na statickou a dynamickou, dále se přidává balancování předmětu. 

Rovnováhová schopnost se považuje za jádro pohybové koordinace a ve 

vzájemných vztazích je provázána se všemi ostatními koordinačními 

schopnostmi. Žijeme v gravitačním poli, takže každý náš pohyb je do jisté míry 

balancováním, vyvažováním účinku gravitace jako vnější síly účinkem vnějších 

sil (KRIŠTOFIČ, 1997, 45). MĚKOTA (2005, 68) k tomu dodává, že se 

rovnováha udržuje jejím permanentím obnovováním. I v obyčejném klidovém 

stoji na obou nohách se lidské tělo nachází v neměnné poloze jen zdánlivě. 

Prostým okem však nepozorovaně kolísá, zejména ve směru předozadním, ale 
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i laterálním. Dle údajů, které uvádí MĚKOTA (2005, 68-70), je frekvence 

vychýlení 40-85 výkyvů za minutu a střední amplituda odchylek těžiště je 5-30 

mm. Statická rovnováhová schopnost se uplatňuje ve statických polohách, 

dynamická při pohybu, tedy při translaci a lokomoci, při rotačních pohybech a 

v bezoporové fázi pohybu při letu. Permanentní kontrola má na základě 

multimodálního příjmu informací z analyzátoru vestibulárního a kinestetického 

(velmi důležité jsou proprioreceptory z krční oblasti s ovlivněním polohy hlavy) 

převážně reflexní charakter. Dále hraje roli příjem taktilních podnětů (ve 

vertikále zejména z exteroceptorů plosky nohy) a příjem vizuálních informací. 

Laboratorně lze rovnovážnou schopnost testovat stabilometrem nebo 

pedografem. V terénu se nejčastěji měří čas výdrže ve stoji na jedné noze nebo 

počet kroků při chůzi čelem či pozpátku po různě širokých kladinách. 

(MĚKOTA, 2005, 68-70) 

3.2.3.6. Schopnost sdružování 

Schopnost sdružování pohybů je definována jako schopnost účelně 

koordinovat pohyby částí těla navzájem a koordinovat pohyb celého těla ve 

vztahu k určité záměrné činnosti. (MEINEL, SCHNABEL, 1998) Jedná se o 

vzájemné propojování dílčích pohybů těla do prostorově, časově a dynamicky 

sladěného pohybu. Diagnostiku popisuje MĚKOTA (2005, 71) v rámci 

ohodnocení samotného stupně obtížnosti složité kombinace pohybů, kterou 

vyšetřovaný zvládne. V praxi lze využít různé sestavy dílčích pohybů, pohybové 

kombinace s přechody z jedné polohy do druhé. Kritériem úrovně je pak 

vyhodnocení kvality provedení a času potřebného k provedení sestavy. 

3.2.3. 7. Schopnost přestavby 

Schopnost přestavby je schopnost adaptovat či přebudovat pohybovou 

činnost podle měnících se podmínek, a to vnějších i vnitřních, které člověk 

v průběhu pohybu vnímá nebo předjímá. Jedná se tedy o schopnost 

přestavovat pohybovou činnost podle měnícího se zadání. (MĚKOTA, 2005, 71) 
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3.2.4. Pojetí koordinace a rovnováhy ve fyzioterapii 

Dětský fyzioterapeut se opírá o principy zrání CNS ve vývoji jedince a 

věnuje se jednotlivým pacientům či adeptům k preventivnímu zhodnocení 

pohybového aparátu a zralosti CNS velmi individuálně v rámci ucelené 

rehabilitace. Použije-li určitých testů na ohodnocení koordinace a rovnováhy, 

hledí vždy na kvalitu provedení a reaguje velmi pozorně i na malé projevy 

deficitu. Hodnocení je tedy komplexní, vychází z anamnézy, fyzioterapeutických 

vyšetřovacích postupů, které se cíleně odvozují od diferenciální rozvahy. Tento 

pečlivý algoritmus, zahrnuje úvahy, které rámec sledování motoriky nejen 

zdaleka přesahují o rozměry celého psychosomatického stavu jedince a jeho 

sociální podmínky, ale fyzioterapeut hledí i v širokospektrých souvislostech na 

pohybové jednání jedince. 

3.3. KOORDINAČNÍ TESTY- VYBRANÉ MOTORICKÉ TESTY A 

JEJICH DOSAVADNÍ APLIKACE VE VÝZKUMU 

3.3.1. Grobraster zur Auslese korperlich leistungsschwacher und 

motorisch auffaliger Grundschí.iler (BOS, 2001, 26-28) 

"Grobraster zur Auslese korperlich leistungsschwacher und motorisch 

auffaliger Grundschí.iler" vyvinula Sigrid Dordel v roce 1987 při Deutsche 

Sporthochschule Koln . Jedná se o heterogenní testovou baterii, která spadá do 

kondičních testů a fitness-testů zároveň. Je poskládán z 12 úkolů určených 

k pevnému stanovení tělesných slabostí a motorických nedostatků u dětí 

navštěvujících první stupeň základních škol. Určen je přímo pro věkovou 

kategorii 6-10/11 let. Vyhodnocení testu bylo zadáno třemi stupni : trifft zu -

provedl správně, unbestimmt - neurčitě, trifft nicht zu - neprovedl správně . 

Součástí testu jsou obecné poznámky k jednání žáků, vypozorované učitelem 

během vyučování. Test je dokumentován ve snadno dostupných pramenech. Je 

ekonomický, a proto vhodný pro využití v rámci sportu ve škole. Výsledky testu 

jsou závislé na pozorovacích schopností těch, kteří testované děti hodnotí -

proto je žádoucí předem udělit testovacímu personálu podrobné školení. 

Provedení testu má přesná pravidla. Neprováděly se žádné testové analýzy, 



23 

které by stanovily hodnotící kritéria a normalizační tabulky. Empiricky tedy test 

prozkoušen nebyl. Výpovědi samotné autorky i učitelů tělesné výchovy však 

potvrzují, že tento test nalezl dobré uplatnění v rámci tělesné výchovy na 

základních školách v Německu. 

Provedení testu je možné s žáky jedné třídy (25-28 dětmi) a dvěma 

učiteli během 90 minut v prostorách tělocvičny s klasickým vybavením (hrazda, 

balony, žíněnky). (BOS, 2001, 26-27) 

Úkoly v testu jsou rozděleny do tří částí zaměřujících se na koordinaci, 

dále pak na držení těla a svalovou sílu a poslední úkol testuje vytrvalost. 

(DORDEL, 1988, 178-186) 

Koordinace 1. volná hra s gymnastickým míčem 

2. driblování na místě 

3. stoj na místě na jedné noze po dobu 1 O sekund 

4. skákání panáka 6-8x; panák je popisován jako: střídavé 
pohyby DKK a HKK, abdukce a addukce v plném rozsahu do 
střední čáry u DKK či do připažení u HKK) 

Držení těla 5. napřímeni z volného držení do vzpřímeného postavení 

Svalová síla 6. předpažení ve vzpřímeném držení po dobu 30 sekund 

7. závěs na laně či kruzích 

8. výmyk na hrazdě 

9. skok do dálky 

10. stoj na špičkách s patami u sebe 

11. uchopit nohy či kotníky v leže na břiše (houpačka) 

Vytrvalost 12. 5i minutový běh na volejbalovém hřišti 

Obecné Všeobecné poznámky k chování dětí při vyučování a k pohybovému 
poznámky jednání v rámci tělesné výchovy. 
z výuky 

Tab.1: Testovací úkoly "Grobraster zur Auslese kčrperhch le1stungsschwacher 
und motorisch auffaliger GrundschUier" (Handbuch Motorische Tests, 
BOS, 2001, 26-28) 
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3.3.2. Allgemeiner Sportmotorischer Test tur Kinder (AST 6-11) (BÓS, 

2001, 47-49) 

AST 6-11 byl jako heterogenní baterie vyvinut v roce 1985 ve spolupráci 

Klause Bose a Rainera Wohlmanna z "Institut fOr Sport und Sportwissenschaft 

der Universitat Karlsruhe" pro výzkum zaměřený na hledání talentů mezi dětmi 

ve věkové kategorii 6-11 let všech výkonnostních úrovní. V testu se pracuje 

s výsledky měření šesti úkolů zaměřených na kondiční a koordinační 

schopnosti (BOS, 2000, 5). Test je dostupný, dobře zdokumentovaný, 

ekonomický, a tudíž vhodný k použití ve školním sportu a ve studiích, při 

kterých byl již mnohokrát použit. Na základě výzkumu a ověření na 1 500 

dětech byly stanoveny hodnotící kritéria a předepsané hodnoty. Objektivita pro 

jednotlivý test činí 0,74-0,9, pro testovou baterii pak 0,93 (BOS, 2001, 49). Test 

se provádí ve sportovní hale s klasickým vybavením n8řadí a je zvládnutelný 

s 20 až 25 dětmi a čtyřmi pomocníky za jednu hodinu. (BOS, 1987, 145-157) 

Název testu Oblast schopností, Odebrání měřených 
struktura úkolu hodnot 

1. "20 m Lauf aus - akční rychlost - počítá se lepší čas ze 
dem Hochstart" dvou měření 

- běh na 20 metrů z vysokého 
startu 

2. 11Zie/werfen mit dem Tenisba/1 - koordinace při - počet zásahů z deseti 
in ein Zielquadrat" přesném úkolovém hodů 

zadání 
- hod tenisovým míčkem na terč 

3. "Ball durch die Beine an - koordinace při - počítají se hodnotné, 
die Wand werfen und wieder přesném úkolovém kvalitně provedené hody 
fangen 11 zadání a chyty z deseti pokusů 

- skrz rozkročené nohy hodit 
míč na zeď a znova chytit 

4. "Hindernislauf" - koordinace pod -měří se čas 

- překážková dráha (viz Kasten-
časovým tlakem 

Bumerang-La uf) 

5. "Medizinballstoss" - rychlostní síla svalů - měřena vzdálenost -

- hod medizinbalem 
ruky, paže a počítá se lepší hodnota 
ramenního pletence ze dvou pokusů 

6. "6-Minuten-Lauf um -aerobní vytrvalost - měří se uběhnutá 
das Volleyballfeld" vzdálenost 
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das Vol/eybal/feld" vzdálenost 

- 6 minutový běh na 
volejbalovém poli 

00 

Tab. 2: Testovací úkoly AST 6-11 (Handbuch Motorische Tests, BOS, 2001, 
47-49) 

3.3.3. Basistest zur Erfassung der motorischen Leistingsfahigkeit von 

Kinder und Jugendlichen - "Dordei-Koch-Test" (DKT) (DORDEL, 

KOCH, 2007) 

DKT je heterogenní baterie, která vznikla při Deutsche Sporthochschule 

Kain na základě spolupráce Dr. Sigrid Dordel z "Institut fOr Schulsport und 

Schulentwicklung" a dipl. učitele sportu B. Kocha z "Institut fOr 

Kreislaufforschung und Sportmedizin". Statistické zpracování a vypočítání 

hodnotících kritérií a norem vzešlo z "Institut fur medizinische Statistik, 

Informatik und Epidemiologie" při universitní klinice v Kolíně nad Rýnem. 

Testová baterie je určena dětem ve věku 6-16 let a skládá se ze sedmi úkolů, 

které jsou po naměření hodnot vyhodnoceny podle tabulky zahrnující hodnotící 

škálu od 1 do 6. Hodnota 1 znamená velmi dobře, 2 dobře a další již nejsou 

verbálně určeny, ale čím vyšší číslo, tím horší provedení a 6 znamená nejhorší 

provedení či nezvládnutí úkolu vůbec. Byla stanovena přesná hodnotící tabulka, 

která zohledňuje pohlaví a věk dítěte. 

Pro povedení testu je potřeba následující materiál a pomůcky: 5 

časoměřičů, 4 gymnastické žíněnky, 1 měřící pásmo, lepící páska 2-3 metry 

dlouhá, 2 lana či švihadla, "Sit-and-Reach"-Apparatur (případně lavička se 

škálou a prkénkem na oporu nohou), 6 malých bedniček nebo klobouků, 

záznamový arch. (DORDEL, KOCH, 2007) 



26 

Název testu Oblast schopností, Měřené hodnoty 
struktura úkolu 

1. "Seitliches Hin- und - koordinace celého těla - počet správně 
Herspringen•• pod časovým tlakem, provedených skoků, 

- skákání ze strany na stranu 
rychlost, silová vytrvalost ve 2 měřeních po 15 
svalů DKK minutách. 

(bokem přes lineárně přilepené 
švihadlo) 

2. "Sít and Reach 11 -pohyblivost- především - délka dosažení 

- dosah rukama na špičky 
kyčelní klouby a dolní špiček prstů podle 
bederní obratle hodnotící škály "Sit 

v sedě and Reach test" 

3. "Standweitsprung•• - rychlostní síla DKK - vzdálenost od 

- skok do dálky ze stoje 
odrazové čáry, kde 
nepřesahují špičky , 

snožmo po paty po doskoku, 
2 pokusy, počítá se 
ten lepší 

4. "Sit-ups .. - měření svalové síly - počet správně 
břišního svalstva a m. provedených sedů-

-sedy -lehy iliopsoas lehů ve 40 
sekundách 

5. "Einbeinstand .. - koordinace při přesném - kvantita : kolikrát se 
úkolovém zadání, dotkne zvednutou 

- stoj na jedné noze rovnováha ve stoji nohou země během 
jedné minuty 

-kvalita: výrazná 
kolísání, souhyby 
paží a velké výkyvy 
zvednuté nohy 

6. "Liegenstiitz .. - silová vytrvalost - počet správně 

- tzn. z lehu na břiše, ruce jsou 
trupového svalstva provedených 

LiegestOtz během 40 
za zády na hýždích, ruce jdou sekund 
do opory a celé tělo do vzporu 
jako při kliku, dále zvednout 1 
HK, která se dotkne dorsální 
strany druhé ruky. Pak zpět do 
výchozího lehu s rukama za 
zády. To se opakuje a při 
zvedání rukou v kliku se střídá 
pravá a levá. 

7. "6-Minuten Lauf11 -obecně aerobní - vzdálenost 
vytrvalost uběhnutá za 6 minut 

- 6 minutový běh 

Tab. 3: Testovací úkoly DKT (Testmanual DKT, DORDEL, KOCH, 2007) 
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3.3.4. Kasten- Bumerang- Lauf (TOPEL, 1972, 736-737; BOS, 2001, 115-

118; NEUMAN, 2003, 1 07) 

Kasten-Bumerang-Lauf byl vyvinut v roce 1972 na univerzitě v Leipzigu 

D. Topelem za účelem kvantitativního určení hbitosti a obratnosti u dětí ve věku 

6-18 let. (TOPEL, 1972, 736-737) Test zohledňuje hlavně schopnost anticipace 

a skládá se z jedné překážkové dráhy. Je součástí výše zmíněné testové 

baterie AST (kap. 3.3.2), kde se velmi osvědčil. Požadavky obratnosti běhu jsou 

komplexní a nezaměřují se na žádnou specificky vyhraněnou motorickou 

schopnost (dělení podle Hirtze). Dokumentace k testu je dobře dostupná a jeho 

provedení ekonomické, je tedy vhodný i pro testování v rámci výuky ve škole. 

Vyhodnocení testu a pravidla jsou pevně stanovena a přesná kritéria byla 

později doplněna Stemmlerem a Meinigem v letech 1974-1978. Pro znázornění 

výsledku testu jsou získané hodnoty v porovnání s hodnotami percentilu 

zaznamenány do grafu. Hodnotící kritéria byla stanovena, stejně tak normy. 

(BOS, 2001, 116-118) 

Název testu Měřené Sestavení dráhy 

"Kasten-Bumerang-Lauf" 
hodnoty 

Medizinbal, 2,5 m od něj na čtyři strany 
Čas od startu 3 části švédské bedny a jedna 
k cíli žíněnka. Během celého testu má dítě 

test po pravé ruce. 

vysoký start, kotoul na žíněnce vpřed 

oběhnout zprava medizinbal 

po 2,5 m přeskočit tam a hned zpět proplazit část první bedny 

oběhnout zprava medizinbal 

po 2,5 m přeskočit tam a hned zpět proplazit část druhé bedny 

znovu oběhnout medizinbal zprava 

po 2,5 m přeskočit tam a hned zpět proplazit část třetí bedny 

znovu oběhnout medizinbal zprava a proběhnout cílem přes čáru, která je zároveň 
startovní i cílová 

.. 
Tab. 4: Průběh bumerangového běhu (TOPEL, 1972) 
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3.3.5. Ganzkorperkoordinations- und -reaktionstest (GKR) (BOS, 2001, 

131-133) 

GKR slouží k přezkoušení různých aspektů koordinace s pomocí 

snímající desky, tzv. "Senzorplatte". Metoda se skládá z jednotlivých testů 

zaměřených na reakční a orientační schopnost, dále kinestetickou diferenciační 

schopnost pod časovým tlakem. Koordinační testování s využitím 

"Senzorplatte" vyvinul v 80. letech v rámci týmové práce P. Hirtz na univerzitě 

v Greifswaldu. GKR je aplikovatelný i u dětí, a to od 6 let věku. Podrobný popis 

testu i jeho aktuální hodnocení jsou bohužel těžko dostupné a test lze provádět 

pouze po předchozí kvalifikované přípravě poskytované institutem sportovních 

věd v Greifswaldu. Experimentální studie se vyjadřují k platnosti testu v tom 

smyslu, že u mnoha zadaných úkolů se v rámci testování přidružuje schopnost 

spojovat pohyby, schopnost koncentrovat se a udržet rovnováhu. Z vědeckého 

pohledu má tato testová baterie velmi dobré podklady a je originální, širšímu 

využití ovšem brání především jeho ekonomická náročnost a nedostupnost 

manuálu. 

Výchozí pozice probanda je právě stoj na střední "Sensorplatte" (snímací 

desce), okolo níž jsou uspořádány zbylé čtyři směrem dopředu, dozadu, 

doprava a doleva. Testování se následně skládá ze čtyř dílčích částí. 
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Název a popis testu Oblast schopností, Měřené hodnoty 
struktura úkolu 

1. "Ganzkorperschnel/koordinationstest" - prostorová -nejlepší čas ze tří 
(test celkové koordinace pod časovým orientační pokusů 
tlakem) schopnost 

- provádět poskoky podle předlohy 
z manuálu a ukázky testujícího 
nejrychleji, jak je to jen možné 

2. "Hampe/mann•m. (panák-loutka) - kinestetická -počet provedení, 
diferenciační kdy nebyl splněn 

-během 1,5 sec. by měly být provedeny schopnost limit 1 ,5 sec, bráno 
dva panákové skoky (pouze pohyb ze třech 
dolních končetin, horní jsou volně podél testovacích pokusů 
těla) 

3. "Ganzkorper-Wahlreaktionstesť (test -komplexní - celkový čas daný 
reakce celého těla na možnost volby) reakční schopnost součtem všech tří 

- po osvětlení startovacího signálu musí 
správně zvolit směr pokusů vydělený 
po zadání úkolu třemi, tedy 

proband co nejrychleji skočit do náhodně optickým signálem průměrná hodnota 
zadaného směru vpravo nebo vlevo a ze tří pokusů 
pak se vrátit skokem zpět doprostřed 

4. "Ganzkorperreaktionstest" (test reakce -schopnost - nejlepší čas ze tří 
celého těla) komplexní reakce pokusů 

- co nejrychleji provést skok správným 
na akustický signál 

směrem na základě zadání akustickým 
signálem; možnosti jsou vpravo, vlevo a 
skočit zpět 

Tab. 5: Testovací úkoly GKR (Handbuch Motonsche Tests, BOS, 2001, 131-
133) 

12 "Hampelmann" znamená v překladu "panák" nebo "loutka", v testu GKR se jedná o 
specifické provedení poskoků na místě, nikoliv o tzv. "skákání panáka", jak je známe 
z české terminologie- přeskákání panáka po jedné noze v oddělených rámečcích. 
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3.3.6. Trampolin-Korperkoordinationstests (TKT) (BOS, 2001, 111-113; 

KIPHARD, 1980; RICHTER, 1980) 

TKT vyvinul v roce 1980 E. Kiphard jako screeningovou metodu k určení 

hrubé diagnózy koordinačních poruch u dětí ve věku 6-14 let, test se ale 

nehodí k diagnostice jednotlivých konkrétních koordinačních schopností. Dnes 

se test používá již u dětí od 4 let. Metoda zahrnuje skákání snožmo na 

trampolíně ve dvou provedení vždy 1 minutu. K tomu, aby mohli testující 

metodu používat, musí nejprve projít řádným zaškolením a intenzivním 

výcvikem zaměřeným na vyhodnocování testu. Zde by měli získat zkušenosti se 

sledovanými hodnotami během skákání dětí a měli by se zde také naučit 

začlenit vypozorované jevy do různých kvalitativních kategorií. Zkušený testující 

zvládne otestovat 10-15 dětí v jedné vyučovací hodině. Tyto děti by však 

neměly mít zkušenosti se skákáním na trampolíně. Během testu by se měly 

teoreticky projevit zřetelné motorické slabosti a z toho by pak měla být výsledně 

stanovena porucha koordinace. TKT je cenná pomoc k objektivizaci "dojmů 

učitelů" a je vhodný pro použití ve školách i v terapeutických ordinacích. Na 

základě provedeného screeningu a odhalení koordinačních poruch je dále 

nutno zajistit návazné lékařské vyšetření neurologem .. (BOS, 2001, 111-113) 

Kiphard vypracoval seznam 33 sledovaných hodnot, které blíže 

specifikuje (KIPHARD, 1980, 79). Existují šablony, které na základě shodných 

hodnot v prvním a kontrolním testu odhalí různý stupeň koordinační poruchy a 

určí oblast postižení (RICHTER, 1980, 5). K provedení testu je zapotřebí 1 

trampolína pro test samotný a žíněnky kvůli bezpečnosti. 

Popis úkolu Oblast schopností Měřené hodnoty 

2x 1 min. -všechny koordinační schopnosti - podle seznamu 33 sledovaných 
skákat kritérií, které jsou postupně 
snožmo na - řízení pohybu a rovnováhy přes křížkované do šablony podle 
trampolíně interoceptivní analyzátory kvalitativního ohodnocení; 

(kinestetické) a exteroceptivní výsledky se skládají z obou 
analyzátory (taktilní), ale i regulace pokusů 
pohybu na základě vizuální 
kontroly 

. ' Tab. 6: Testovac1 ukol TKT a uvedení sledovaných knténí (Handbuch 
Motorische Tests, BOS, 2001) 
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3.3.7. Screening Test fí.ir den motorischen Bereich bei der Einschulung 

(BOS, 2001, 114-115; SCHILLING, BAEDKE, 1980) 

Screeningový test od F. Schilling a D. Baedke dostal svou podobu v roce 

1980 na univerzitě v Marburgu. Měl za cíl v co nejkratším čase stanovit hrubou 

analýzu koordinačních poruch u předškolních dětí ve věku 4-6 let. Metoda se 

skládá ze tří testovacích úkolů zaměřených na koordinaci, byla opakovaně 

zdokumentovaná v různých časopisech a je ekonomicky nezatěžující 

(SCHILLING, BAEDKE, 1980, 84). V pozadí se však rozvinuly pochybnosti, zda 

například stoj na jedné noze může být přičítán pouze koordinační oblasti 

motorických schopností. Na základě vzniklé kritiky se test nepovažuje za 

vhodný ke stanovení individuální diagnózy u koordinačních poruch. Provedení 

testu je jasně stanoveno, doposud však chybí podklady k vyhodnocení 

odebraných hodnot, které by byly empiricky a statisticky zpracovány pro 

stanovení hodnotících kritérií. Z tohoto důvodu se v dnešní době tento test 

prakticky vůbec nepoužívá. (BOS, 2001, 114-115) 

Popis úkolu Oblast schopností Měřené hodnoty 

1. "Einbeinstand11 - koordinace při - počet dotyků podložky 
přesném zadání zvednutou dolní končetinou 

-stoj na jedné noze (1 min na úkolu během 1 min 
pravé, 1 min na levé) 

2. "Weitsprung aus dem Stand - rychlostní síla - součet vzdáleností z obou 
beinbeinig11 svalů dolních pokusů v cm 

končetin 
-skok z místa do dálky, 
snožmo 

3. "Seitliches Hin- und - svalová vytrvalost - počet skoků ze dvou 
Herspringen iiber eine svalů dolních pokusů po 15 sec 
Holzleiste 11 končetin 

-skákání ze strany na stranu 
přes dřevěnou lištu, 2x po 15 
sec) 

, , 
Tab. 7: Testove ukoly screemngového testu "Screemng Test fOr den 
motorischen Bereich bei der Einschulung" 
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3.3.8. Motometrické a motoskopické metody 

Pojmy "motometrie" a "motoskopie" pochází z "motodiagnostiky", která se 

považuje za dílčí oblast "motopedagogiky". Motodiagnostika označuje systém 

motorických testovacích metod získaných pozorováním a měřením, které byly 

po čase registrovány. Motodiagnostika analyzuje pohybové chování dětí a 

porovnává výsledky testovacích metod s normální motorikou u správně 

vyvíjejících se dětí. Motodiagnostika se úzce opírá o dřívější pojetí 

Oseretzkyho, který měřící nástroje motodiagnostiky rozdělil na metody 

motometrické, motografické a motoskopické. 

Motometrie zahrnuje vyšetřovací metody, které dovolují měření 

motorických projevů za pomoci objektivních výkonnostních testů. Jako u všech 

standardizovaných zkoušek motoriky, je i zde testována jedna dovednost a pak 

jsou vyneseny objektivní výkonové hodnoty jako např. množství času, počet 

chyb, délka a další. 

Motografie poskytuje informace o průběhu pohybu nebo pohybového 

řetězce. Aby bylo možné provézt analýzu pohybu, musí být pohyb nejprve 

zaznamenán jako křivka, např. v grafu čas-vzdálenost. Záznamy pohybu 

umožňují kvalitativní vyhodnocení, která u motometrických metod zpravidla 

možná nejsou. 

V motoskopii se pohybové projevy chápou na základě pozorování 

v obecných pohybových situacích nebo v situacích daných standardními 

podmínkami. Pozorování jsou buď volně zapsána, nebo jsou vřazena podle 

předložených kategorií. Motoskopie představuje střední cestu mezi 

standardními měřícími metodami a zcela volným pozorováním. (BOS, 2001, 

169) 
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3.3.8.1. Lincoln-Oseretzky-Test (Kurzform LOS KF 18) (BOS, 2001, 170-

173; NEUMAN, 2003, 120) 

Testy od ruského neurologa N. J. Oseretzkyho jsou zaměřeny na 

hodnocení úrovně pohybové vyspělosti. Oseretzky zkonstruoval již roku 1923 

soubor testů pro testování dětí a mladých ve věku 4-16 let. Podle Neumana se 

v originální verzi Lincoln-Oseretzky-Test hodnotí zvládnutí určitých dovedností. 

Mnohé části testové baterie je možné využít k ohodnocení obratnosti a 

koordinace pohybů. Úspěšné splnění úkolu je ohodnoceno znaménkem +, 

neúspěšné-. Základem pro úspěšné hodnocení motorické vyspělosti je splnění 

všech dílčích zkoušek odpovídajících určitému věku. Test se v dnešní době ve 

své původní podobě nepoužívá, ale může být zdrojem inspirace pro tvorbu 

dalších testů, nebo lze jeho jednotlivé úkoly využít při hrách a soutěžích v rámci 

pohybových aktivit dětí. (NEUMAN, 2003, 120) 

V roce 1971 byl test ze své původní verze Lincoln-Oseretzky Motor 

Developmenent Scate, neboli Lincoln-Oseretzky-Test, dále rozpracován 

O. Eggertem a dostal svou zkrácenou podobu i nový název: Kurzform LOS KF 

18. Podle BOSE (2001, 170) je tato obnovená heterogenní testová baterie 

cílena na věkovou kategorii 5-13 let a je určena pro testování dětí normálně 

vyvinutých i duševně postižených, či dětí s poruchami učení- cílovou skupinou 

jsou "geistigbehinderte, lernbehinderte und normal entwickelte Kinder". BOS 

(2001, 171) dále uvádí princip hodnocení, kde plusu odpovídá výraz "gelost" 

a minusu "nicht gelost". LOS KF 18 se skládá z 18 testovacích úkolů a měří 

celkový stav vývoje motoriky u daného jedince. Test je snadno dostupný 

a dobře popsaný, nicméně pro svou časovou náročnost (je potřeba cca 1 hod. 

na otestování 1 dítěte) je nevhodný pro použití ve výuce či tréninku. LOS KF 18 

se spíše doporučuje k individuální diagnostice pro terapeutické účely. Pravidla 

pro vedení testu i zpracování hodnot jsou přesně stanovena. Analýzy 

ke stanovení hodnotících kritérií byly již předloženy, ale test nevykazuje příliš 

vysokou hodnotu objektivity a reliability. Proto se doporučuje k použití v rámci 

informačního screeningu s navázáním jiného testu s vyšší hodnotou objektivity. 

(BOS, 2001, 173) 
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Název a popis úkolu Oblast schopností Hodnocení 
- zvládl (gelost) 
- nezvládl (nicht 
gelost) 

1. "Nase beriihren" (dotknout se -jemná motorika -zvládl 
nosu) 

-nezvládl 
- dotknout se rukou nosu, 3x 
levou, 3x pravou 

2. "Kiopfen mít den Fingern im -rytmická schopnost -zvládl 
Takt" 

-nezvládl 
- ťukat prsty v taktu - podle rytmu 

3. "riickwarts gehen (180 cm)" - balanční schopnost -zvládl 

-jít pozpátku 180 cm -nezvládl 

4. "uber ein Seil beinbeinig - síla odrazu, regulace -zvládl 
springen (beinbeinig)" balistických pohybů 

-nezvládl 
- skákat snožmo přes lano 

5. "auf einem Bein stehen 11 -rovnováha -zvládl 

- stoj na jedné noze -nezvládl 

6. "Kreise in die Luft schreiben" -jemná motorika -zvládl 

- opisovat kruhy do vzduchu -nezvládl 

7. "Ball fangen 11 - "Ballgeschicklichkeit" -zvládl 

-chytit míč 
(šikovnost v kontextu 

-nezvládl míčových her) 

8. "Streichholzer einsortieren 11 -jemná motorika -zvládl 

- třídit zápalky -nezvládl 

9. "hochspringen und Fersen - řízení balistických pohybů -zvládl 
beriihren 11 

-nezvládl 
- vyskočit do výšky a dotknout se 
pat 

10. "Fingerbewegung 11 -jemná motorika -zvládl 

- pohyb prsty - opisovat - "Handgeschicklichkeit" -nezvládl 
ukazováčkem kruhy a přitom se (šikovnost rukou, manuální 
dotknout palce druhé ruky zručnost) 

11. "beidhiindig Pfennige und - jemná motorika -zvládl 
Streichholzer einsammeln 11 

- "Handgeschicklichkeit" -nezvládl 
- sbírat halíře a zápalky obouruč (šikovnost rukou, manuální 

zručnost) 
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12. "Labyrínth durchfahren 11 - jemná motorika -zvládl 

- projet tužkou vyznačené - "Handgeschicklichkeit" -nezvládl 
bludiště (šikovnost rukou, manuální 

zručnost) 

13. "Ba/ancíeren auf Zehnspítzen -rovnováha -zvládl 
mít gesch/ossenen Augen 11 

-nezvládl 
- balancování na špičkách se 
zavřenýma očima 

14. "Kreíse ausschneíden 11 -jemná motorika -zvládl 

- vystřihávat kruhy - "Handgeschicklichkeit" -nezvládl 
(šikovnost rukou, manuální 
zručnost) 

15. "Offnen und schlief3en der - jemná motorika -zvládl 
Hande mít Drehen ll 

- "Handgeschicklichkeit" -nezvládl 
- otevírání a zavírání rukou za (šikovnost rukou, manuální 
současného otáčení v zápěstí zručnost) 

16. "Mít den Fiif3en k/opfen und -jemná motorika -zvládl 
mít den Zeígefíngern Kreíse 

-nezvládl beschreíben 11 

- klepat nohama a opisovat kruhy 
ukazováčkem 

17. "Stehen auf eínem Beín mít -rovnováha -zvládl 
geschlossenen Augen 11 

-nezvládl 
- stát na jedné noze se 
zavřenýma očima 

18. "Hochsprung mít dreímaligem - síla odrazu -zvládl 
Handeklatschen 11 

- řízení balistických pohybů -nezvládl 
- skok do výšky a ve výskoku 
třikrát tlesknout rukama 

Tab. 8: Testovací úkoly u Kurzform LOS KF 18 
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3.3.8.2. Korperkoordinationstest fíir Kinder (KTK) (BOS, 2001, 173-176; 

SCHILLING, KIPHARD, 1974) 

Korperkoordinationstest byl vyvinut v roce 1974 F. Schillingem a 

E. J. Kiphardem z university Marburg, katedry sportovních věd . KTK zahrnuje 

4 motorické testy zaměřené na celkovou kontrolu tělesných projevů a 

koordinaci u dětí ve věku 5-14 let. Primární cíl KTK byl stanoven na základě 

potřeby odlišit děti se zdravým vývojem od dětí, u kterých se diagnosticky 

prokáže organické mozkové poškození. Nicméně předepsané hodnocení 

výsledků testu je pro všechny děti stejné. Tabulky s vyhodnocením rozlišují děti 

pouze podle pohlaví a věku, ne podle předpokládaného deficitu, -ten má být 

testováním odhalen. Test je poměrně nákladný na pořízení , v provedení je pak 

už ekonomický. Je praktický a pro děti dobře pochopitelný. Podle stanovených 

hodnotících kritérií má test vysokou výpovědní hodnotu. (BOS, 2001, 173-176) 

Vybavení nutné k provedení testu je standardizované přesnými rozměry 

a materiály. K úkolu č. 1 je zapotřebí třech trámků ke zhotovení kladinky 300 cm 

dlouhé, 3 cm vysoké se šířkami jednou 3 cm, u druhé 4,5 cm a u poslední 6 cm. 

Na straně, kde začíná dítě plnit úkol, je nástupní plošina s rozměry 12 x 5 x 2 

cm. Trámek je podložen napříč malými dřevěnými kvádry tak, aby celková 

výška kladinky byla 5 cm. Jako startovní plochu lze využít i destičky z úkolu 

č. 4. K úkolu č. 2 potřebujeme 12 pravoúhlých molitanových částí ve tvaru 

kvádru s rozměrem 50 x 20 x 5 cm. Úkol č. 3 vyžaduje desku, na které lze 

provést skákání bokem za stejných podmínek pro všechny děti. Tato deska 

rozměrů 60 x 50 x 0,8 cm je utvořena z 0,8 cm tenké dřevěné překližky 

potažené filcovým materiálem a je přepůlená tenkým trámkem rozměrů 60 x 4 x 

2 cm. Nářadí potřebné ke 4. úkolu zahrnuje dvě dřevěné smrkové desky 

s rozměry 25 x 25 x 1,5 cm. (SCHILLING, KIPHARD, 1974, 29-30) Materiál 

k testu je však nutné zakoupit v originále, neboť samovýroba a nepřesnosti ve 

fyzikálních vlastnostech pomůcek mohou zkreslit výsledky. (Např. při použití 

dřeva z dubu bude deska těžší a jiné hodnoty nebudou muset nutně znamenat 

nižší výkonnost dítěte, či jeho zhoršenou koordinaci.) 
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Název a popis úkolu Schopnosti Měřené hodnoty 

1. "Ba/ancieren riickwarts" - koordinace - počet kroků, než se kročná 
při přesném dolní končetina dotkne nohou 

-jít pozpátku po 300 cm dlouhé zadání úkolu země, počítá se od vykročení 
kladince, která má trámek široký druhé nohy ze startovacího 
poprvé 6 cm, u další 4,5 cm a prkýnka. 
u poslední 3 cm (3x3 pokusy) 

- před testem je dítěti povoleno 
- maximální počet bodů je však 8, 
po osmi krocích se další kroky již 

jednou si zkusit projít po kladince nepočítají jako body 
čelem vpřed a jednou pozpátku 
po všech třech šířích 

2. "Monopeda/es Uberhiipfen" - rychlostní - výška bez chyby přeskočených 
síla svalů molitanů (tedy počet molitanů x 

-skákat po jedné noze 1,5m dolních 5 cm) 
před překážkou, dále skok přes končetin 
poskládané molitany aniž by dítě - zaznamenává se na kolikátý 
ztratilo rovnováhu po doskoku na - koordinace pokus byla překážka přeskočena 
dolní končetinu, která zůstává při přesném 
stejná jako při odrazu. zadání úkolu pokus = 3 body 

- zkouška před testem je pokus = 2 body 

povolena - lze zkusit skok na 
pokus= 1 bod jedné noze - 2x na pravé a 2x na 

levé (u dětí do 5-6 let přes čáru O bodů při vyčerpání všech tří 
a u dětí nad 7 let přes 1 molitan pokusů a test na této výšce končí 
5 cm vysoký) 

-výchozí výška u prvního pokusu 
se liší podle věku 

3. "seitliches Hin- und -silová - počet přeskoků během 2 x 15 
Herspringen'' vytrvalost sec; tam a zpět jsou dva 

svalů dolních přeskoky, počítá se doleva jeden, 
- skákat bokem 2 x 15 sec na končetin doprava druhý 
dřevěné desce obdelníkového 
rozměru 100 x 60 cm přes půlící -koordinace 
trámek tam a zpět (zkouška před při přesném 
testem umožňuje 5 přeskoků) zadání úkolu 

4. "seitliches Umsetzen'' - koordinace -počet přesunů destičky a 

- ze stoje na jedné dřevěné 
pod časovým postavení dítěte na ni během 2 x 
tlakem 20 sec, přičemž 1 bod je za 

desce přejít na vedlejší desku a uchopení destičky oběma 
tu první přesunout vedle sebe ve rukama, 2. bod za její přemístění 
směru pohybu a přestoupit na ni a položení na zem, 3. bod za 
- toto opakovat po dobu 20 sek. došlápnutí oběma nohama na 
Po pauze 1 O sec. zpět 20 sek. právě přesunutou destičku 
(povolena zkouška 3 - 5x) 

Tab. 9:Testovací úkoly KTK (Manual, SCHILLING, KIPHARD,1974) 
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3.3.8.3. Motoriktest fiir vier- bis sechsjahrige Kinder (MOT 4-6) (BOS, 

2001, 176-180; ZIMMER, VOLKAMER, 1984) 

MOT 4-6 byl vyvinut k ohodnocení základních motorických schopností 

u dětí předškolního věku. Na jeho vzniku se spolupodíleli R. Zimmer 

a M. Volkamer z univerzity Osnabruck a původně byl složen z 27 úkolů, které 

byly posléze redukovány (ZIMMER, VOLKAMER, 1984, 3) . MOT 4-6 je tedy 

heterogenní baterie skládající se z 18 testovacích úkolů. Zaměření testů je 

možné představit v následujících sedmi dimenzích (BOS, 2001, 177): 

• celková zručnost, obratnost a pohyblivost 
• jemná motorika- manuální šikovnost 
• schopnost udržet rovnováhu 
• reakční schopnost 
• odrazová síla a rychlost 
• přesnost pohybu 
• schopnost koordinace pohybu. 

Testování je určeno cílové skupině dětí mezi 4.-6. rokem věku, doslova 

pro "školkové děti". Otestování jednoho dítěte trvá 20-25 min. K provedení 

testu jsou zapotřebí tyto pomůcky: 1 gymnastická obruč o průměru 70 cm, 

gymnastický míč o průměru 16 cm, 3 tenisové míčky a 2 krabice, 1 lano 2 m 

dlouhé, gymnastická hůlka o délce 80 cm a barevně rozdělená vždy po 20 cm 

na 4 části, terč o průměru 40 cm, terč průměru 40 cm, krabička od sirek dvojité 

velikosti a 40 zápalek, ringový kroužek, velký kapesník o rozměru 40 x 40 cm, 

fix, balanční pruh utvořený z kobercové pásky přilepené na podlaze, měřicí 

pásmo, 1 blok A4. (ZIMMER, VOLKAMER, 1984, 8) Popis jednotlivých úkolů a 

jejich vyhodnocení je popsáno v tabulce č. 1 O. 

Vzhledem k velkému rozsahu testu se upustilo od původního využití 

MOT 4-6 pro testování v mateřských školkách a test slouží spíše k individuální 

diagnostice. Někde byly jednotlivé úkoly dokonce modifikovány a použity 

v terapii pro stanovení pohybového programu. (BOS, 2001, 180) 
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Název a popis úkolu Měřené hodnoty, body 

1. "Reifen iiberspringen" nehodnotí se, slouží jen 

- skočit snožmo do obruče a dále ven z obruče aniž by 
k tomu, aby si dítě 
zvyklo na prostředí 

se dítě dotklo nohou obruče; opakovat 2 x ve stejném 
směru 

2. "Balancieren vorwarts" O bodů - oba pokusy 

- balancování po předu naboso po pásce 200 x 1 O cm 
neúspěšné 

přilepené na zem, aniž by dítě přešláplo z pásky na 1 bod - 1 úspěšný 
podlahu (2 pokusy) pokus 

2 body - 2 úspěšné 
pokusy 

3. "Punktieren" O bodů - 26 a méně 
teček 

- tečkování - tapping - udělat co nejvíce teček na 
papír A4 během 1 O sec 1 bod- 27-37 teček 

2 body - 38 a více teček 

4. "mít den Zehnen ein Tuch aufgreifen" O bodů - oba pokusy 

-uchopit šátek prstci a zvednout- dítě stojí 20 cm před 
neúspěšné 

šátkem, uchopí ho nohou a zvedne do výše kolene 1 bod - 1 úspěšný 
stojné dolní končetiny a podá ho instruktorovi; poté pokus (levá nebo pravá 
druhou nohou noha) 

2 body - oba úspěšné 
pokusy (pravá i levá 
noha) 

5. "Seil seitlich iiberspringen" O bodů - 7 a méně 

- přeskakovat bokem přes položené lano - dítě po 
přeskoků 

dobu 1 O sec přeskakuje dva metry dlouhé lano čtyřikrát 1 bod - 8-11 přeskoků 
poskládané a přilepené na podlahu 

2bod-12avíce 
přeskoků 

6. "Stab auffangen" O bodů - 4 zóna či hůlka 

- zachycení hůlky - dítě stojí před instruktorem 
propadla až na zem 

s nataženou paží a k jeho ruce do vzdálenosti 1 cm se 1 bod - zóna 2 a 3 
přiloží dolní okraj hůlky barevně rozdělené do 4 zón; 

2 body - hůlka hůlka je spuštěna a dítě ji zkusí co možná nejdříve 
zachytit zachycena v 1. zóně 

7. "Tennisbal/e in Kartons legen (Wende/auf)" O bodů -15 a více sec 

- přemístit tenisové míčky do krabice- přemístit 1 bod- 14-12 sec 
z jedné krabice co možná nejrychleji postupně a 

2 body - 11 sec a méně jednotlivě 3 tenisové míčky do druhé krabice 4 metry 
vzdálené 
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8. "Ba/ancieren Rčickwiirts 11 O bodů - oba pokusy 

- balancování pozpátku naboso po pásce 200 x 1 O cm 
neúspěšné 

přilepené na zem, aniž by dítě přešláplo z pásky na 1 bod - 1 úspěšný 
podlahu (2 pokusy) pokus 

2 body - 2 úspěšné 
pokusy 

9. "Zielwurf auf eine Scheibe 11 O bodů - žádný zásah 

- házení na terč- hodit tenisový míč na terč o průměru 1 bod - 1 zásah 
40 cm ze vzdálenosti 3m, 4 pokusy 

2 body - 2-4 zásahy 

10. "Streichholzer einsammeln 11 O bodů- 71 a více sek. 

- sbírání zápalek - dítě sedí u stolu, krabička od 1 bod- 70-54 sek. 
zápalek leží 15 cm od kupičky 40-i zápalek; dítě má za 

2 body - 53 a méně sek. současného použití obou rukou postupně vložit 
zápalky do krabičky, přičemž smí držet v jedné ruce 
vždy jen jednu zápalku 

11. "durch einen Reifen winden 11 O bodů - oba pokusy 

- prolézt obručí - prolézt skrz obruč, aniž by se část 
neúspěšné 

těla dotkla kruhu; 2 pokusy, na každou stranu jeden 1 bod - 1 úspěšný 
pokus 

2 body - 2 úspěšné 
pokusy 

12. "einbeiniger Sprung in einen Reifen 11 O bodů - oba pokusy 

- skákání po jedné noze do kruhu -ze vzdálenosti 
neúspěšné 

jedné stopy skočit po jedné noze do kruhu a zůstat po 1 bod- 1-2 úspěšné 
5 sec stát; po doskoku je povoleno balancování pokusy 
rukama či lehké stranové vychýlení, druhá noha se 

2 body - 2-4 úspěšné však nesmí dotknout země; 2 pokusy na každou nohu 
-celkem 4 pokusy 

13. "Tennisring auffangen 11 O bodů - žádný úspěšný 

- chytání ringového kroužku - instruktor hodí ze 
pokus 

vzdálenosti 4 m ringový kroužek a dítě jej chytá 1 bod - 1 úspěšný 
s nataženými pažemi; kroužek se nesmí dotknout hrudi pokus 
či břicha; 3 pokusy 

2 body - 2-3 úspěšné 
pokusy 

14. "Hampelmannsprung 11 13 O bodů - neumí provést 
skákání panáka 

13 "Hampelmann" znamená v překladu "panák" nebo "loutka", v testu GKR se jedná o 
specifické provedení poskoků na místě, nikoliv o tzv. "skákání panáka", jak je známe 
z české terminologie- přeskákání panáka po jedné noze v oddělených rámečcích. 
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- skákání panáka po dobu 1 O sec 1 bod - provede 
správně panáka, ale 
nevydrží celých 1 O sec 

- koordinace a pohyb byl 
správný, ale rytmicky 
zadrhává 

-rytmicky je v pořádku, 
ale koordinace pohybu 
je špatná 

2 body- vydrží skákat 
panáka 1 O sec v rytmu a 
s dobrou koordinací 
pohybu 

15. "Sprung liber ein Sei/" O bodů - žádný úspěšný 

- přeskočit lano ve výšce 35 cm a 45 cm oběma 
přeskok 

nohama najednou (na každou ze zmíněných výšek 1 bod - přeskočí 35 cm 
jsou dva pokusy) 

2 body - přeskočí 45 cm 

16. "Rollen um die Langsachse" O bodů - žádný úspěšný 

- rolování v podélné ose -ve vzpažení a s nataženým 
pokus 

tělem provést překulení ze zad na břicho a zpět, 1 bod - 1 úspěšný 
postupně na obě strany pokus 

2 body - úspěšně 
provedeno na obě 
strany 

17. "Aufstehen und Setzen mít Ha/ten eines Bal/es" O bodů - dítě nezvládlo 

-vstát a posadit se s držením míče -z tureckého sedu 
ani napřímeni, ani 
posazení 

se zvednout s míčem na hlavě, který je obouruč 
přidržován; ze stoje pak zpět do sedu, míč je stále 1 bod - zvládlo vstát či 
držen a položen na hlavě posadit se 

2 body - zvládlo nejen 
vstát, ale i posadit se 

18. "Drehsprung in einen Reifen 11 O bodů - oba pokusy 

- otočení v kruhu -Vyskočit v obruči položené na 
neúspěšné 

podlaze a otočit se o 360°. Dítě má 2 pokusy. 1 bod - 1 úspěšný 
pokus 

2 body - 2 úspěšné 
pokusy 

Tab. 10: Testovací úkoly MOT 4-6 (Tetsmanual, ZIMMER, VOLKAMER, 1984) 



42 

3.3.8.4. Karlsruher Motorik-Screening fiir Kindergartenkinder (KMS 3-6) 

(BOS, TITTELBACH, 2004) 

KMS 3-6 vyvinuli společně K. Bos, S. Bappert, S. Tittelbach a A. Woll 

jako praktickou heterogenní baterii v letech 1999 až 2001. Na přelomu roku 

2002 a 2003 byly na základě výzkumu provedeném na 1 288 dětech stanoveny 

normy vyhodnocení. KMS 3-6 zahrnuje čtyři testové úkoly: stoj na jedné noze, 

stranové skákání tam a zpět bokem, skok do dálky a test "Stand and Reach". 

První dva úkoly jsou podle autorů cíleny na testování koordinace, třetí pak na 

svalovou sílu při odrazu a poslední na pohyblivost. KMS umožňuje velmi rychlé 

posouzení motorických schopností a výkonu u dětí z mateřských školek a není 

náročný na provedení a materiál. Celkem je potřeba utvořit 4 stanoviště: pro 

první je zapotřebí tzv. "kolejka" - trámek 3 cm široký připevněný na pevnou 

desku, pro druhý úkol dřevěná deska (0,6 x 1 m) v půli přepažená 1 trámkem 2 

cm širokým a stopky. Pro skok do dálky je vhodné kromě pásma na měření 

motivovat děti různými obrázky podél něj položenými. K poslednímu úkolu je 

potřeba deska 15 x 44,5 x 32 cm a měřicí škála. 

Název a popis úkolu Měřené hodnoty 

1. "Einbeinstand" - počet dotyků země 
druhou nohou 

- stát na jedné vybrané obuté noze na kolejce po 
dobu 1 min a snažit se udržet rovnováhu co jeden dotyk, to bod, a 

počítá se max. do 30 

2. "Seitliches Hin- und Herspringen" - počet správně 

- co možná nejrychleji skákat bokem na desce ze 
provedených přeskoků 
(počítáno 1 tam, 2 zpět) za 

strany na stranu po dobu 15 sec 2 pokusy se 2 x 15 sec 
sčítají - celkem tedy 30 sec 

3. "Standweitsprung 11 - vzdálenost pat po dopadu 

-skok snožmo z místa do dálky, 2 pokusy 
v cm od startovní čáry, ze 
dvou pokusů se počítá ten 
lepší 

4. "Stand and Reach" - vzdálenost přesahu 

- ze stoje bez bot na stoličce se provede maximální 
nejdelšího prstu ruky pod 
úroveň stoličky 

možný předklon, aniž by dítě pokrčilo kolena 
.. 

Tab. 11: Testovací úkoly KMS 3-6 (Manual, BOS, TITTELBACH, 2004) 
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Test se později osvědčil v rámci studie "Die Karlsruher 

lnterventionsstudie", ve které byl ohodnocen průběh vývoje u 1 660 dětí. (BOS, 

TITTELBACH, 2004, 86) 

3.3.8.5. MoMo-Kurztestform fiir Evaluation des Modellvorhabens "Besser 

essen. Mehr Bewegen. Der Wettbewerb. 11 Durch die BfEL 14 

Karslruhe (GRAF, KOCH, CHlL T-team, 2007) 

MoMo-Kurztestform z roku 2007 byl aktualizován při Univerzitě 

v Karlsruhe v rámci spolupráce s CHlL T-Team a "Institut fOr Kreisaufforschung 

und Sportmedizin" při Deutsche Sporthochschule Kčln. Tato heterogenní 

testová baterie využívá úkoly z testových manuálů utvořených již dříve a klade 

si za cílovou skupinu děti a mládež od 3 do 17 let. Celkem je poskládána do 5 

testových úkolů, přičemž 4 z nich jsou totožné jako v KMS 3-6. Pro otestování 

koordinace je přidán test "Balancieren rOckwarts" - tedy balancování pozpátku 

na kladince, ve stejném provedení jako u KTK-Testu (KIPHARD, SCHILLING, 

1974), přičemž se využívá pouze šířka kladinky 6 cm a 4,5 cm. Instrukce k testu 

zadávají přesné podmínky provedení. Dopodrobna je u manuálu popsaná 

předepsaná obuv, která bude vždy obuta vyjma testu "Stand and Reach", který 

se jako jediný provádí naboso. K instrukcím je přidána kapitola s praktickými 

radami pro motorické testování u dětí zahrnující tipy: jak děti více motivovat 

k podání maximálně možného kvalitního výsledku, jak zachovat diskrétnost 

výsledků a eliminovat snahu o podvádění dětí v průběhu testování, jak zamezit 

utváření soutěživého prostředí se strachem z konkurence mezi dětmi navzájem. 

(CHlL T- Team, DSHS Kčln, 2007) 

14 BfEL (Bundesforschungsanstalt fOr Ernahrung und Lebensmittel) označuje Spolkový 
výzkumný ústav pro životosprávu 
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3.3.9. Clinical Test of Sensory lnteraction (CTSIB) (80S, 2001, 264-266) 

CTSIB je bezpřístrojová metoda k posouzení rovnovážné schopnosti, 

kterou v 80. letech navrhli A. Shumway-Cook a F. Horak v Portlandu USA při 

"Good Samaritan Hospital and Medical Center". CTSIB není nějak věkově 

ohraničena. (BOS, 2001, 264) 

V testu je využito tří různých vizuálních podmínek (otevřené oči, zavřené 

oči, stoj s nasazenou přilbou se sklíčky o různé propustnosti světla), které se 

kombinují s dvěma rozlišnými způsoby opory o zem (stoj na pevné zemi, stoj na 

molitanové podložce 50 x 50 x 8 cm). Cílem je rozlišit, které z informací se jako 

první použijí ke zkorigování držení těla pro udržení rovnováhy, a které naopak 

reagují neadekvátně. Tím lze odhalit smyslovou modalitu, která je za poruchu 

rovnováhy zodpovědná. (COOK, HORAK, 1986) Nicméně sami autoři připouští, 

že pro tuto metodu nebyl proveden výzkum stanovující normy a hodnotící 

kritéria, a proto se považuje za metodu doplňkovou. 

3.3.1 O. Funkční testy psychomotrického vývoje zahrnující přechod 

batolecího a předškolního věku 

Pro hodnocení vývoje začátku předškolního věku lze využít vývojové 

škály a soubory testů, které hodnotí psychomotorický vývoj od narození dítěte a 

věnují se ještě určité vývojové etapě po ukončení batolecího období. 

Nejdále do předškolního věku zasahuje "Denver developmental 

screening test" (ODST). ODST hodnotí vývoj od dvou týdnů až do šesti let a čtyř 

měsíců a skládá se ze 105 zkoušek, které jsou chronologicky seřazeny. ODST 

se zabývá hodnocením ze čtyř oblastí: sociálního kontaktu, adaptované jemné 

motoriky, jazyka a hrubé motoriky. Test si klade za cíl odhalit případný 

motorický deficit a nadále odborně sledovat rizikové děti. Výsledky testu se 

zaznamenávají do grafu podle hodnotící škály, která má tři stupně: uspěl, 

neuspěl, odmítl spolupracovat. Avšak tvrzení rodičů zde má velkou výpovědní 

hodnotu a výjimečně může nahradit některá provedení jednotlivých testů 

dítětem. Když jsou všechny položky zaznamenány do grafu, vytvoří se globální 

schéma, které je porovnáno s reálným či korigovaným věkem dítěte. 
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Funkční vývojový motorický test podle Laurence Vaivre - Douret se 

zabývá pouze motorickým vývojem a skládá se ze dvou částí: posturo

lokomoční a částí hodnotící vývoj úchopu a vizuomotorickou koordinaci. Cílem 

tohoto testu je určit funkční motorický věk a odhalit případné abnormality. Část 

posturo-lokomoční zahrnuje 66 položek a část věnovaná vývoji úchopové 

funkce ruky a vizuomotorické koordinaci se skládá z 62 položek. Obě části lze 

hodnotit odděleně. Zkoušky jsou hodnoceny chronologicky až do čtvrtého roku 

postnatálního vývoje. Hodnocení jednotlivých zkoušek je bipolární, znaménky 

+/-, neboli uspěl/neuspěl. 

Krátce do předškolního věku zasahují také "Testovací systém dle 

Gessela" a "Bayley scales of infant development- BSID", které sledují vývoj od 

narození do 3,5 let věku dítěte. 

3.3.11. Standard dítěte (standard nabídky) -suma vědomostí 

a dovedností na konci docházky mateřské školy dle Dvořákové 

(DVOŘÁKOVÁ, 2000, 7 4) 

U standardu dítěte, který nám poskytuje pohled pedagogiky předškolního 

věku, je hodnocení na konci docházky do mateřské školy postaveno na 

výsledcích odborné výchovné práce a pokrocích dosažených po pravidelné 

tělesné výchově (DVOŘÁKOVÁ, 2000, 74). Nutno podotknout, že standard 

dítěte na konci předškolního věku je spíše pedagogickou škálou a zahrnuje 

sumu vědomostí a dovedností, které se pochopitelně dítě učí nejen ve školce. 

Seznam toho, čeho by dítě mělo být v tuto dobu schopné je rozdělen do 3 

oblastí: osvojování motorických dovedností, oblast tělesné zdatnosti a oblast 

kognitivní a afektivní. 

)o> osvojování motorických dovedností 

o Jokomoční činnosti 

• pohybuje se různými způsoby lokomoce v prostoru všemi 
směry, podle pokynů rozeznává směr 

• pohybuje se různými způsoby lokomoce mezi překážkami, 
přes překážky terénní i umělé (nářadí, průlezky) 
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• umí poskakovat a skákat různými způsoby i v kombinacích 

• umí skákat do různých směrů, vyskočit a seskočit z nářadí, 
přeskočit přiměřenou překážku 

• pohybuje se různými způsoby lokomoce a zároveň dodržuje 
různé polohy částí těla nebo pohybuje částmi těla (upaží při 
běhu, tleská při chůzi aj.) 

• pohybuje se různými způsoby lokomoce s partnerem a ve 
vzájemné spolupráci ve skupině 

• dokáže různé způsoby lokomoce podřídit rytmu a hudbě 

• umí se pohybovat v různém prostředí (na sněhu, ledu, ve 
vodě) 

o nelokomoční činnosti 

• zaujme různé polohy dle pokynů 

• pohybuje částmi těla podle pokynů nebo nápodoby, také 
v různých podmínkách- na nářadí, s náčiním 

• pohybuje se kolem různých os svého těla (převaly, obraty, 
kotouly) 

• dokáže pohyby částí těla podřídit rytmu a hudbě 

o manipulační činnosti 

• manipuluje s různým nacm1m a předměty rukama, nohama, 
částmi těla (zvedat, nosit, předávat, kutálet, pohazovat, kopat, 
odrážet, driblovat, balancovat) 

• odhadne pohyb náčiní a přizpůsobí mu svůj vlastní pohyb 
(ping-pongový míček, nafukovací balon, ... ) 

• hodí míč a chytí ho 

• spolupracuje ve skupině při ovládání náčiní 

• umí využít některé pomůcky k pohybu v různém prostředí 
(plovací pomůcky, kola, tříkolky, boby, saně, lyže, brusle, aj.) 

~ tělesná zdatnost (aerobní zdatnost, svalová zdatnost, složení těla) 

o aerobní zdatnost 

• pohybuje se po delší dobu pomocí jednoduchých lokomočních 
pohybů a střídá pohyby podle návodu učitelky 

o svalová zdatnost 

• zpevní a uvolní své tělo a jeho části podle návodu učitelky 
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• protáhne své tělo a jeho části podle návodu učitelky 

o složení těla 

• ví, že přejídání škodí zdraví 

• ví, že zelenina a ovoce jsou zdravé 

)> kognitivní a afektivní 

• ví o činnosti srdce a jeho reakci na tělesné zatížení, ví že 
trénování srdce pomocí pohybu, -třeba běhu, -přispívá jeho 
zdraví 

• ví, že síla svalů mu umožňuje se pohybovat15 

• ví, že jeho tělo by mělo být pružné, aby bylo zdravé a 
pohyblivé 

• zná různé části svého těla a umí je pojmenovat 

• zná směry vzhledem k svému tělu (vpřed, vzad, ... ) 

• zná užité pojmy spojené s pohybem a sportovním prostředím 

• dokáže dodržovat domluvená pravidla 

• spolupracuje ve hře 

• respektuje ostatní 

• nebojí se v různém prostředí (ve vodě, na sněhu, ... ) 

• nebojí se vyjádřit svůj názor 

• má z pohybu radost 

15 Pozn. autora: Tato položka by měla být převedena do pravdivého tvrzení o řízení 
pohybu CNS asi takto: "Dítě ví, že pohyb je řízen z centrální nervové soustavy, a že síla 
svalů je pro pohyb důležitá." 
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4. DISKUSE 

Je jisté, že v rámci vývoje je motorika neoddělitelně propojena 

s kognitivní, sociální a emocionální složkou (BOS, 2004, 79). Metody 

diagnostiky vývoje se dle BOSE (2004, 79) rozlišují na lékařské, 

psychodiagnostické a motorické. Diagnostika poruch a zhodnocení zralosti CNS 

je ovšem záležitost komplexní a je nutné při ní interdisciplinárně spolupracovat. 

Motorické testování koordinačních schopností nám něco napoví, ale my 

musíme zvážit daleko více faktorů ovlivňujících zrání CNS a projevy dítěte. 

Vždyť koordinace ovlivňuje úplně všechno počínaje postojem, pohybem na 

úrovni jak hrubé motoriky, tak i jemné motoriky, až po jemné dovednosti 

grafomotorické a komunikační řečové. Celý předškolní věk znamená pro dítě 

mnoho nových možností, a právě v této době by si mělo dítě doslova vyhrát se 

všemi stimulačními hračkami a senzorickými podněty, které skýtá dětské hřiště, 

bohatství přírodních materiálů, kufřík s výtvarnými potřebami, krabice 

s rytmickými hudebními nástroji a xylofonem, dětská herna s míči a švihadly, 

prostředí zahrady, pole a lesa. Ovšem toto všechno je k dobru pouze v případě, 

že dítě doprovází člověk, který zná přednosti hraček, prostředků a postupů 

určených pro rozvoj koordinačních a jiných schopností a který má na dítě 

dostatek volného času. Zralost CNS se totiž velmi často více než od vrozených 

deficitů dítěte či jiného poškození odvíjí od průběhu raného dětství ovlivněného 

prostředím a psychickou atmosférou, ve které dítě vyrůstá. Pro rodiče také platí 

jedno známé pravidlo, že předškolák, ačkoli prodělá v této etapě života i určitá 

vzpurná období, a období vzdoru dítěte bývá vždy pro rodinu těžkou zkouškou, 

tak stále potřebuje ochranu a napodobuje chování svých nejbližších. Dítě 

přejímá od dospělých nejen motorické vzory, ale i způsoby chování. Vzor 

chování a pohybového jednání, obsah slov a emotivní zabarvení řeči zahrnují 

také mnoho z projevů koordinace, které čisté motorické testování svými skóry a 

normami nikdy nezachytí. Otázkou však zůstává, kdy a jak je možné ohodnotit 

zralost CNS v průběhu postnatálního vývoje a k čemu je to dobré, ba dokonce 

nutné. Zdálo by se snadné zařadit diferenciální diagnostiku koordinačních 

poruch do neonatologické a rané péče u kojenců, přenechat tuto celou 

záležitost sledování vývoje psychomotoriky u dětí do 3,5 let. Nicméně poprvé 

odhalit poruchu koordinace u předškoláka, bez závažného onemocnění 
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v nedávné anamnéze, je jen důkazem těžce zanedbané pediatrické a 

rodičovské péče. Předškolní věk má v rámci předškolní přípravy řešit otázky 

daleko jemnějších deficitů, které však bývají funkčního charakteru, a je tedy 

potřeba spíše trénovat konkrétní dovednosti. Pokud se ví, že dítě již před třetím 

rokem určité náznaky LMD, MBD, ADD, ADHD vykazovalo, pak je třeba 

postupovat profesionálně za pomoci specializovaného vyšetření. Na základě 

výsledku vyšetření se stanoví konkrétním cíl, který je v následné terapii 

zaměřen v kontextu komplexního rozvoje dítěte na zlepšení koordinace. 

Samozřejmě nejlépe za spolupráce rodiny dítěte a pedagoga mateřské školy, 

případně, dětského psychologa a logopeda či neuropsychologa. 

U dětí předškolního věku se již ví zcela jasně, zda probíhá u dítěte 

psychomotorický vývoj normálně, nebo by se měly znát konkrétní deficity, 

včetně jejich projevů i příčiny. Vždyť v současné době je možné odhadnout 

rizikové děti mezi 2.-3. měsícem postnatálního vývoje ve smyslu zjištění 

jednoho z typů syndromu CKP. V případě progrese "neurovývojové poruchy" lze 

v období mezi 4.-14. měsícem diagnostikovat i případná konkrétní forma DMO 

(dětské mozkové obrny). U zdravých dětí a u dětí s nižšími stupni CKP, kde se 

rozvoj DMO neprokázal, začíná okolo třetího roku období kybernetického zrání. 

V 3,5 letech by měl být základní vývoj téměř celého CNS strukturálně i zhruba 

funkčně dokončen. Zrání cerebella pokračuje až do věku 6-7 let. Předškolní 

věk lze tedy také popsat jako období utváření a osvojování si základních 

koordinačních schopností, což se částečně překrývá s raným školním věkem, 

kdy lze už velmi dobře navazovat i s koordinačními schopnostmi specifickými 

v rámci konkrétní sportovní či umělecké aktivity. Při testování koordinace nebo 

ve snaze ohodnotit CNS z hlediska funkčnosti pohybu u koordinačně náročných 

úkolů a situací je opět nutné zdůraznit následující opakovaně zmiňované 

komponenty pohybu: 

• motorickou 

• kognitivní 

• senzorickou 

• emocionální a vegetativní 
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Na základě tohoto poznatku je nyní pohled na hodnocení jednotlivých 

koordinačních testů širší než pouhé respektování numerických dat získaných 

kvantitativním měřením. V popisu výchovně vzdělávacího systému a tělesné 

výchovy pro mateřské školy (DVOŘÁKOVÁ, 2000, 8-9) se pohybové aktivity 

považují za důležitou součást života dítěte, a to z hlediska vývoje tělesného, 

psychického a sociálního a z pohledu zdraví a prevence nemocí. Konkrétním 

programem tělesné výchovy v mateřské škole je navržený program zdravotně 

orientované tělesné výchovy, respektující určitý kurikulární16 rámec, ze kterého 

je odvozen i standard dítěte připraveného na nástup do 1. třídy (DVOŘÁKOVÁ, 

2000, 73). Standard vychází ze tří cílů zahrnujících kromě osvojování 

motorických dovedností a jejich užití ve specifických podmínkách také tělesnou 

zdatnost a zabývá se též emocionální a kognitivní oblastí. 

Motorické dovednosti a jejich kvalita jsou také podmíněny motorickou 

učenlivostí, tzv. docilitou. Dle BELEJE a JUNGERA (2006, 1 9) je docilita 

ovlivňována pravděpodobně i dalšími schopnostmi jako jsou: paměť, 

představivost, pozornost, anticipace a kreativita. Tento fakt bych nepovažovala 

pouze za pravděpodobný, ale za jistou součást faktorů působících na úroveň 

motoriky, zejména v kontextu koordinace. 

KUTÁLKOVÁ (2005, 129) se v tématu "zralost u předškolních dětí a její 

posouzení" vyjadřuje i k významu geneticky dané inteligence, kterou však 

nepovažuje za příliš významnou. Dokonce tvrdí, že zralost nervové soustavy 

vypovídá jen o tempu fyziologických a anatomických změn a že s vrozenou 

inteligencí má jen málo společného. Tento fakt považuje za důležitý aspekt 

rozhodování ve chvíli možného přechodu dítěte z předškolního na školní věk a 

součástí diskuse se stanou otázky zralosti CNS a schopnost koncentrovat se na 

výuku. Rodiče si často myslí, že odklad dítěte, které nastupuje do první třídy 

v sedmi letech, je podmíněn jeho nedostatečnou inteligencí, ale často bývá 

pravdou opak. 

VÉLE (2006, 54-55) klade pro správné klinické vyšetření motoriky 

nutnou podmínku, která však v rámci klasického neurologického vyšetření často 

16 "Kurikulum" je pojem běžný v pedagogice řady zemí a nejčastěji označuje 
vzdělávací program, nebo průběh studia. 
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zanikne pod rutinním charakterem přístupu některých neurologů. Klinické 

vyšetření motoriky je vždy nutno přizpůsobit dané osobnosti nacházející se 

v příslušném vývojovém stádiu motoriky i psychiky. Klinicko-fyziologická 

korelace se zaobírá základními aspekty hodnocení pohybového projevu, který 

má vždy osobní a individuální ráz a hodnotí se klinicky v normálních 

i patologických podmínkách. U dětí předškolního věku respektujeme v otázkách 

zralosti CNS nedokončený vývoj cerebella, které dozrává později, než tractus 

pyramidalis. Vzhledem k tomu, že cerebellum je důležitý řídící mechanismus 

pohybové koordinace a orientace v čase a prostoru (VÉLE, 2006, 62), je kriticky 

diskutabilní, zda vůbec máme nárok na testování koordinace u předškolních 

dětí způsobem, jakým probíhá skupinové motorické testování v mateřských 

školkách. Někteří badatelé se dokonce domnívají, že hodnoty získané 

testováním tisíců anonymních dětí jsou statisticky využitelné v prognózách 

předškolní pedagogiky a zdravotní tělesné výchovy pro tvorbu nových koncepcí 

a programů. Otázkou zůstává, jak je možné odhalit zpětně skutečnou příčinu 

případného výkonu, který se vymkl stanovené normě, a určit tak vhodný 

edukační a terapeutický plán. Výzkumy motorického testování však v dnešní 

době většinou nezůstávají pouze u velkoplošného zaznamenávání dat do 

standardizovaných formulářů ve stanoveném termínu. Testové baterie bývají 

také povětšinou heterogenní, tedy snaží se pokrýt více typů motorických 

schopností (operujeme-li s pojmy motorické schopnosti v původním pojetí 

německých vědců). Testy koordinačních schopností tvoří v rámci koordinačních 

testů stěžejní část, ale bývají doplněny o test pohyblivosti a vytrvalosti, 

popřípadě svalové síly. Naskýtá se ovšem další otázka: na čem závisí síla svalu 

a od čeho se odvíjí fyzická kondice jedince a síla svalové kontrakce. Podle 

VÉLEHO (2006, 48) je celkový výkon jedince závislý na stupni hospodárnosti 

provedení svalové kontrakce. Sval se musí aktivovat koordinovaně, 

ekonomicky, aby nedocházelo k plýtvání energií tím, že se zapojují do aktivity 

svaly, které nejsou pro daný pohyb zcela nutné. Tuto myšlenku VÉLE (2006, 

73) rozvíjí v kontextu kontroly dobře koordinovaného pohybu podnětem 

(stimulující emocionální aktivitou) a úvahou (brzdící racionální aktivitou). Má-li 

totiž zamýšlený pohyb dosáhnout určitého cíle, musí být dobře koordinovaný, 

což vyžaduje vyváženost obou druhů kontroly. Realizaci samotného úkolu, který 

je jako ideokinetický pohyb vždy iniciován představou cíle, provází 
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zpětnovazebná kontrola pohybu mozečkem v rámci řízení CNS (dopředná 

vazba a zhodnocení okolí na základě informací z telereceptorů, zpětnovazebná 

kontrola z periferie). Mozeček vytváří paralelní obousměrné spojení kůry mozku 

s mozečkem a pohybovými orgány, ze kterých přicházejí aferentní signály 

spinocerebelární dráhou. "Při zjištění odchylky mezi zamýšleným pohybem 

a jeho provedením a vyhodnocením rozdílu mozečkem je nutno provést ještě 

v průběhu pohybu korekci, aby se dosáhlo cíle." (VÉLE, 2006, 74) 

Uskutečněním zamýšleného pohybu se nejprve nastavuje úroveň logistiky ve 

funkci autonomního systému, nastavuje se dráždivost motoneuronů systémem 

gama současně s úrovní bdělosti a emočního stavu mysli. Toto vše rozhoduje 

o pohybové reakci, a teprve potom, s časově nepatrným zpožděním, dochází 

k aktivaci a-motoneuronů a uskutečnění zamýšleného pohybu (VÉLE, 2006, 

78); Nastavení excitability motoneuronů je přitom závislé na poloze, psychickém 

stavu, na stavu emočního mozku a na dechové fázi. Není tedy vůbec lhostejné, 

v jaké poloze se zdánlivě stejné testovací úkoly provádějí, jako je tomu 

například při dvojím možném provedení testu "Stand-and-reach a Sit-and

reach". Úkol je stejný, ale podle VÉLEHO (2006, 45) je excitabilita motoneuronů 

ve stoji vyšší než třeba v leže. Aktivace motorických jednotek, tedy i aktivita 

svalu, je sice závislá na prostorové a časové sumaci, které určují plynulost 

pohybu, ale jak praví VÉLE (2006, 47), pro podávaný výkon je rozhodující stav 

mysli. 

Mozeček je nástrojem mozku pro koordinaci pohybu a rozhoduje 

o správném časování jednotlivých svalů v průběhu pohybu - plní funkci "timing" 

(VÉLE, 2006, 88). Domnívám se, že nezralost CNS ve smyslu nedokončeného 

vývoje mozečku se projeví podobně jako při poruchách mozečku. 

U předškolního dítěte však tento fyziologický deficit nebude vyjádřen topicky a 

plasticita tkáně umožní u dětí cíleným tréninkem a terapií habilitaci. 

U rehabilitace mozečkových funkcí se však postupuje podobnými fyzio

terapeutickými, ergoterapeutickými a pedagogickými postupy, jako při přípravě 

dítěte do 1. třídy. Je tedy třeba si uvědomit, že nedostatečná či nezralá funkce 

mozečku se projevuje poruchou časoprostorové orientace a poruchou 

koordinace pohybu, která může mít různé příznaky: 
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~ deficity v oblasti udržení statické i dynamické rovnováhy (při postižení 
archicerebella) 

~ deficity motoriky osového orgánu a hrubých pohybů končetinami (při 
postižení paleocerebella) 

~ deficity v oblasti jemné motoriky, ať už se jedná o jemnou motoriku ruky, 
či orofaciální oblasti. 

4.1. TERMINOLOGIE 

4.1.1. Motorický předpoklad, motorická schopnost a dovednost 

Podle MĚKOTY (2000, 59) jsou motorické schopnosti předmětem 

trvalého zájmu tělovýchovných teoretiků i pracovníků praxe. Svědčí o tom 

i rozsah publikací vznikajících od 80. let 20. stol. 

Novější poznatky a střety názorů však v současné době podmiňují 

mnoho diskusí k samotným definicím motorických předpokladů, schopností a 

dovedností, které se stále používají v podobě, v jaké je autoři během minulého 

století definovali. Současné úvahy provádějí komparaci původní terminologie a 

sledují vývoj pojmů i jejich využívání v praxi. V experimentálních postupech se 

využívají především metody faktorové analýzy, a to častěji explorativní než 

konfirmativní metoda. Dle MĚKOTY (2000, 59) jsou výsledky různých autorů 

poměrně konzistentní, nicméně v pojmenování faktorů (schopností) je shoda 

menší. Preferuje se hierarchická struktura, přičemž SCHMIDT (in MĚKOTA, 

2000, 59) připouští i existenci obecné motorické schopnosti tzv. "superability", 

tedy "nadschopnosti". Rozdělení schopností na kondiční a koordinační je 

akceptováno a doplněno o třídu hybridních schopností. 

MĚKOTA (2000, 59) apeluje na vědce, že je nutné vytvořit smysluplnou 

taxonomii, která by dost přesně odrážela složitou skutečnost a přitom nevedla 

k nadměrné detailizaci a výčtu mnoha desítek "úzkých" schopností a 

podschopností. K významu motorických schopností v antropomotorice a 

sportovní didaktice navíc Měkota dodává fakt, že pro antropomotoriku jsou 

motorické schopnosti stěžejními konstrukty, pro sportovní didaktiku důležitými 
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cílovými kategoriemi. Rozvojem motorických schopností se zabývá část teorie 

tréninku zvaná "tělesná nebo kondiční příprava", jejich diagnostikou (měření a 

evaluací) literatura a testování. Dále se však MĚKOTA (2000, 66) vyjadřuje 

konkrétně k části koordinačních schopností: "Koordinační schopnosti se jeví 

jako méně vyhraněné, výsledky faktorové analýzy jsou dosti vágní. " Je to 

zřejmě dáno povahou těchto schopností, pro něž je velmi obtížné nalézt validní 

indikátory a zdá se, že často využívané testy obratnosti a hbitosti (agility) jsou 

více podmíněny energeticky, než informačně. Tento poznatek, který Měkota 

(2000, 66) uvádí, je velmi cenný i z pohledu fyzioterapeuta, který se v rámci své 

profese zabývá spíše kvalitou provedení pohybu či efektivitou využívání 

energie, než výkonem samotný. 

V pedagogice se však s oblibou využívá pojem "motorická dovednost". 

Zajímavé je, že antropomotorici testují "motorické schopnosti" stejnými testy, 

jako se testují v pedagogice "motorické dovednosti". Pedagogické pojetí 

"dovednosti" nevyžaduje zvláštní analýzu motorických předpokladů, které by 

podle mne měly zahrnovat genetickou podmíněnost, ontogenetický vývoj, věk a 

pohlaví, sociální zázemí a ovlivnění výchovou, trénovanost, předchozí 

psychomotorické zkušenosti a zážitky, a především však informace o zralosti 

CNS a stavu vegetativního systému. Dovednost jednoduše podává obraz 

pohybového projevu při konkrétním úkolovém zadání a teprve u testování 

dovedností si můžeme po provedení testu poznamenat "zvládl, nezvládl, 

neprovedl". Fyzioterapeut by měl k faktu splněného úkolu doplnit také popis, jak 

byl pohyb proveden, případně z jakého důvodu byl obraz pohybového projevu 

odlišný od předpokládaného fyziologického provedení. V pedagogice se ovšem 

diagnostikuje zpravidla třemi způsoby, které již někdy alespoň částečně 

zachycují i kvalitu provedení. Používají se motorické testy a hodnotící škály, 

nebo se posuzuje samotný výkon. ČEPIČKA (2003, 7) se při konstrukci 

perfektní škály v diagnostice motorických dovedností soustředil na základní 

úkony s míčem prováděné předškolními dětmi. Úroveň zvládnutí základních 

motorických dovedností s míčem do určité míry vypovídá o motorickém vývoji 

dětí, a proto se její měření používá také při identifikaci dětí s vývojovými 

poruchami, nebo naopak jako jeden z indikátorů během procesu identifikace 

sportovně talentovaných dětí. 
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4.1.1.1. Pojetí ukoordinace u dětí" v antropomotorice 

V antropomotorice se hlavní zájem koncentruje na schopnosti motorické 

(dř íve také často používány termíny schopnosti pohybové, tělesné vlastnosti 

nebo pohybové vlastnosti; v cizojazyčné literatuře tytéž uvedeny jako motor 

abilities, motorische Fahigkeiten atd.) Podle MĚKOTY (2005, 12) se jedná o 

dosti obsáhlou a členitou třídu schopností, jež podmiňují úspěšnou činnost 

pohybovou, dosahování výkonů nejen ve sportu, ale i v práci či tvorbě, kde 

pohyb je složkou dominantní. Otázkou však zůstává, kdy je pohyb dominantní? 

A jak by se vyjádřila činnost, u které by byl pohyb dominantní? Vždyt' pohyb 

jako takový je základním projevem CNS, která nikdy samotnou motorickou 

složku v rámci fungování jedince diferencovat nemůže. U novorozenců a 

kojenců je pohyb a vegetativní projevy dominantním parametrem vývoje, a to 

zejména z důvodu, že ještě není možno využívat vyšších mozkových funkcí 

v rámci kognice a komunikace. V raném období chybí dostatečná schopnost 

ukládání do paměti, a tedy i asociační dráhy se teprve budou tvořit s náborem 

emgramů a tvorbou nových synapsí. U jedince s dokončeným vývojem téměř 

všech funkcí CNS, tedy již u batolete a jistě již dítěte staršího tří let, nelze nikdy 

pohlížet na motorickou složku jako na dominantní, protože je permanentně 

ovlivňována limbickým systémem a kognitivními procesy, které jsou samy o 

sobě závislé na mnoha jiných parametrech. 

Nicméně antropomotorik MLYNARSKI (2003, 71-79) konstatuje, že na 

základě analýzy dosavadních závěrů s hodnocením koordinačních možností je 

možné vyčlenit minimálně 3 úrovně: 

• hodnocení elementárních predispozic (kvality procesů) percepčních, 
mnemických a kognitivních, ležících v základech koordinačních pohybových 
schopností 

• hodnocení specifických koordinačních schopností 

• hodnocení komplexů koordinačních pohybových schopností. 

V tomto členění jsou zahrnuty už i některé procesy, které pohyb výrazně 

ovlivňují, ba dokonce mohou být jeho iniciátory a regulátory v průběhu celého 

Pohybové jednání. A jako požadavky pro standardizaci testu uvádí ML YNARSKI 

(2003, 77-78) 3 kritéria: 1. zaručenou reprodukovatelnost testu, 2. autentičnost 
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(hodnověrnost) ve vyjádření validity, realiability a objektivity, 3. systém 

skórování a hodnocení testových skóre (výsledků) nejčastěji pomocí norem. 

4.1.1.2. Pojetí "koordinace u dětíu v neuropsychologii 

Klinická neuropsychologie je nově rozvíjející se interdisciplinární obor na 

pomezí neurologie, neurofyziologie, vývojové psychologie, klinické psychologie, 

logopedie, rehabilitace a dalších oborů. Neuropsychologie se snaží integrovat 

teoretické přístupy a vlastní prohloubené a upravené praktické postupy např. 

v kognitivní rehabilitaci. U předškolních dětí lze tyto postupy označit spíše jako 

kognitivní habilitaci a zohledňovat její komplikace u jedinců s deficitem 

kognitivního rozvoje. Cílem neuropsychologie je odhalit zákonitosti, které se 

uplatňují ve vztazích mezi neurofyziologickými procesy v mozku a chováním. 

Na základě pochopení zákonitostí ve vztazích neurofyziologických a 

psychických jevů je možné stanovit druh a rozsah poruch psychických funkcí 

v důsledku poškození CNS a do určité míry i objasnit charakter dynamiky 

jednotlivých postižení. (KOMÁREK, ZUMROVÁ, 2000, 48) 

Problematiku týkající se rozvoje kognitivních funkcí uvádím zejména 

z důvodu, že se může přenést též do výsledku motorického testu, a zkreslit tím 

závěrečné vyhodnocení. Motorický test totiž pouze kvantitativně vyjádří mezeru 

v určité koordinační schopnosti, ale nedokáže již analyzovat okolnosti 

provedení testu a stanovit etiologii, nesleduje chování testovaného, neuvádí 

většinou ani jediný parametr psychického jednání. Chování ovlivněné iritací, 

nebo naopak utlumením kognitivních funkcí či výraznými abnormalitami 

v projevech emocí zůstává v konečném hodnocení úrovně koordinace latentní. 

Přitom je nepochybné, že zejména koordinace podléhá vlivům kognitivních 

center a limbickému systému, jako ostatně veškerá motorika. 

Vývoj diagnostických přístupů se s rozvojem nové techniky a objevů 

rapidně mění. Ještě ve 30. letech minulého století byla neurověda postavena na 

otázkách poškození struktur mozku a topické diagnostice. Až poté se lékaři 

a psychologové více zaměřovali na sledování poškození funkcí mozku 

a vyšetřování intelektu. Na zkoumání kognitivních procesů došlo v 80. letech 
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a dnes se klade důraz na pochopení chování modelů vztahů mezi mozkem 

a chováním. Dle KOMÁRKA a ZUMROVÉ (2000, 48) se očekává, že by bylo 

možné na základě analýzy syndromů a analýzy činnosti mozku předpovídat 

výsledky tréninku kognitivních funkcí. 

Funkčně se poruchy neurofyziologických funkcí zmíněné KOMÁRKEM a 

ZUMROVOU (2000, 50-52) manifestují různými projevy: 

~ zvýšenou aktivací při hyperkinetickém syndromu 

~ zvýšenou aktivací při hyperexcitabilním syndromu 

~ sníženou aktivací při hypoaktivitě 

~ neschopností dítěte tlumit aktivitu diferencovaně (při narušení aktivního 
útlumu) 

~ poruchami analýzy a syntézy tvarů 

~ perseverací. 

Projevem poruch diferenciačního útlumu jsou poruchy pozornosti, kde je 

nutné uvažovat v diferenciální diagnóze i o závažnějších onemocnění CNS. 

S poruchami aktivního útlumu úzce souvisejí i poruchy analýzy a syntézy tvarů. 

U dětí s poruchou analýzy a syntézy tvarů selhává kontrola afektů, řízení 

hybnosti a chování, dochází k obtížím při rozlišování tvarů na úrovni 

senzorického vnímání (zrakového, sluchového, kinestetického). Terapeuticky 

jsou poruchy analýzy a syntézy tvarů ovlivnitelné nácvikem základních 

dovedností, kdy se pak až s dalším zráním CNS vyvíjí také aktivní útlum. 

Pohybová koordinace může být však ovlivněna ještě perseverací vyskytující 

u dětí, které nedokáží aktivně potlačit působení jednoho podnětu a trvale na 

něm ulpívají pozorností nebo i myšlením, čímž je blokován jejich další rozvoj. 

Dle KOMÁRKA a ZUMROVÉ (2000, 48) vyšetřuje neuropsycholog 

komplexnější psychické funkce v oblasti vnímání, zpracování informací a jemné 

motoriky, jakož i oblast chování, emocionality, sociálních vztahů a začlenění 

jedince do sociálního prostředí (rodina, škola, zaměstnání). Neuropsycholog 

používá zejména testovací metody neuropsychologické, klinické psychologické, 

dále pozoruje chování jedince a sbírá data a zpracovává další objektivní data 

ke komplexnímu posouzení možností člověka. Data o anatomickém a funkčním 



58 

stavu mozku mívá k dispozici, jen když spolupracuje s lékaři ze 

specializovaných pracovišť. (KOMÁREK, ZUMROVÁ, 2000, 50) 

4.1.1.3. Pojetí "koordinace u dětí~~ v dětské neurologii 

Neurolog vychází z klasického přístupu medicíny. Na základě anamnézy 

a klinického vyšetření je schopen zjistit základní poruchy funkcí v oblasti 

motoriky, vnímání, zpracování informací a řeči a jejich dynamiku. Má k dispozici 

laboratorní data o struktuře a činnosti mozku. (KOMÁREK, ZUMROVÁ, 2000, 

50) 

Určitá část neurologie se specializuje na vyšetření rovnováhy v dětském 

věku, kdy poruchy můžou snadno uniknout pozornosti. Dl~ VRABCE (2000, 23-

24) je pro předškolní věk typický kontrast mezi velkým objektivním nálezem při 

vyšetření a minimem subjektivních stesků. Zdůrazňuje také důležitost 

konzultace údajů o charakteru obtíží a jejich popis s rodiči dítěte. Což opět 

motorický test nezaznamená. Neurolog sleduje charakter rovnováhy, dále 

v jaké situaci je případný deficit přítomen a hodnotí, jak dítě během vyšetření 

vypadá a reaguje, všímá si i neobvyklých pohybů očí nebo končetin a 

vegetativních reakcí, a v neposlední řadě sleduje stav vědomí. VRABEC (2000, 

23) dále uvádí, že diagnostika poruch v dětském věku bývá obtížnější a 

k vyšetření je nutno mít dostatek času a trpělivosti, což podle mého názoru při 

hromadném provedení testové baterie na skupině dětí, či v omezeném 

časovém limitu na jednotlivci často vůbec není realizovatelné. Neurolog také 

v diferenciální diagnostice zvažuje možnost ovlivnění poruch rovnováhy 

v kontextu výživy. Následky výživy se projeví v mineralogickém složení 

perilymfy a endolymfy, tekutin vnitřního ucha. 
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4. 1. 1.4. Pojetí 11koordinace u dětí11 v pedagogice 

Pedagogika věnuje "motorickým schopnostem" v mateřských školách 

velkou pozornost, ale vnímá je spíše jako nástroj k všestrannému rozvoji dítěte 

a využívá je jako pomocníka k utvoření kolektivu. 

ŘÍČAN (1997, 31) apeluje dokonce na klinické psychology, aby prováděli 

na školách (včetně mateřské) preventivní diagnostiku, depistáž zjišťující, které 

děti se nejhůře přizpůsobují kolektivu, které jsou úzkostné, apod. Tato činnost 

dle Říčana nesporně patří k profesiogramu klinického psychologa, i když se 

v praxi dosud provádí dost výjimečně. 

V pedagogice předškolního věku je nejdůležitější, aby se během tohoto 

období dítě zvládlo dostatečně připravit na pravidelnou školní docházku se 

všemi povinnostmi a úkoly, které v prvním roce bude muset absolvovat a 

zvládat. Důraz se klade zejména na schopnost soustředit se, zralost pravolevé 

orientace, rozvoj řeči a grafomotoriky. V rámci rozvoje řeči se probírají mnohé 

otázky kvality jemné motoriky, stejně tak při sledování grafických projevů dítěte. 

Řeč zahrnuje výslovnost, slovní paměť a pozornost. Dítě musí využívat všechny 

senzorické aferentní podněty k rozvoji nových dovedností a získávání 

vědomostí. V rámci paměti rozlišujeme paměť optickou, akustickou a percepční, 

které senzorickou stimulací rozvíjí představivost dítěte a rozšiřují jeho 

paměťové schopnosti. Tím se podílejí také na rozvoji koordinace. 

K artikulaci poznamenává KUTÁLKOVA (2005, 63), že jakmile není na 

počátku posledního předškolního roku v pořádku výslovnost, je už nezbytně 

nutné najít příčinu a zahájit logopedický nácvik. Slovní zásoba je dána kvalitou 

a rozmanitostí vnějších informací a vjemů . Pokud totiž dítě bude mít nedostatek 

hmatových informací v době, kdy jde o přirozenou součást jeho světa, tedy 

v předškolním věku, budou vyvolávat i slova výrazně omezenou představu. 

Hmat úzce souvisí s rozvojem jemné motoriky i s pohybovou koordinací. Pokud 

dítě nenahromadí dostatečnou škálu smyslových, zejména percepčních 

informací v době, kdy je to pro něj nejpřirozenější, budou mu časem citelně 

chybět. (KUTÁLKOV A, 2005, 65-66) 
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Vnímání tělesného schématu je důležité pro řízení pohybů bez optické 

kontroly a má podstatný vliv na rozvoj pravolevé orientace. Od tří let se začíná 

jedna ruka specializovat, ale při pozdravu podává dítě ruku zrcadlově vůči 

dospělému, tedy vždy levou. S rozvojem dominance mozkových hemisfér se 

začíná od čtvrtého roku profilovat, kterou ruku dítě preferuje a po pátém roce by 

mělo být již rozhodnuto, kterou rukou dítě kreslí a bude psát. (KUTÁLKOVÁ, 

2005, 71) 

4.1.1.5. Pojetí "koordinace u dětí" ve fyzioterapii 

Postup při analýze pohybu ve fyzioterapii je založen na individuálním 

komplexním vyšetření, na respektování neurofyziologických principů lidského 

organismu podle nejnovějších poznatků a na znalostech kineziologie a 

patokineziologie. K ohodnocení koordinace lze s úspěchem využívat s jako 

doplněk k tomuto vyšetření různé přístrojové metody - jako např. EMG, 

posturografii (v Německu často nahrazovanou stabilografií) apod. Na anamnézu 

a potřebné kineziologické vyšetření by mělo při vyšetřování koordinace 

navazovat zhodnocení stability a schopnost stabilizace. Dle VÉLEHO (2006, 

56) je pocit jistoty polohy těla v prostoru předpokladem pro provedení přesně 

cíleného pohybu. Při analýze pohybu je nutno začínat hodnocením posturální 

i respirační motoriky včetně jejího vývoje. Pak teprve lze přistoupit k analýze 

volního pohybu. Posturální a lokomoční funkce náleží do oblasti hrubé motoriky, 

ale současně tvoří i podpůrnou bázi motoriky jemné. Manipulační činnosti 

charakterizují projevy jemné motoriky; jsou však vždy posturálně zajišťované 

motorikou hrubou. Ze zkušenosti při hrách s předškolními dětmi považuji za 

velmi důležité aplikovat hierarchický princip vývoje motoriky nejen při nácviku 

koordinačních dovedností, ale respektovat jej se stejnou závažností i při 

systematickém vyšetřování. Hodnocení koordinace by mělo být i na základě 

tohoto principu sestaveno vzestupně . Je totiž velmi nepravděpodobné, až 

nemožné, aby např. kvalita grafomotoriky byla dokonalá u dítěte, které má 

potíže zaujmout a udržet kvalitní posturu ve stoje či v nižších polohách bez 

pasivní opory. Kvalita provedení úkolu zaměřeného na jemnou motoriku je také 

závislá na dobré stabilizaci kořenových kloubů v koordinačně výhodném 
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zapojení svalových smyček a řetězců . V selhávání svalové koordinace na 

úrovni posturální a hrubé motoriky může i jinak celkem nenáročný test na 

sbírání zápalek pod časovým tlakem vyvolat v dítěti zvýšený stres, a dítě se 

začne ještě více doslova posturálně hroutit. Aby se zabránilo mylným 

interpretacím příčin koordinačních deficitů, je vždy nutné pracovat s dítětem 

individuálně delší dobu a přizvat k diagnostice i následné rozvojové terapii 

podle možností i rodiče a pedagogy specializované na psychomotorickou 

problematiku předškolního věku. 

Ve srovnání přístupu dětské fyzioterapie a přístupu motorického 

testování zjišťujeme zásadní rozdíly, i když konkrétní testy mohou být pro oba 

přístupy totožné. Motorický test sám o sobě může být vhodným pomocníkem při 

vyšetřování koordinace, zjišťování zralosti CNS, či při snaze přijít na příčinu 

zvláštního ať už motorického, psychického, nebo sociálního chování, které jdou 

ostatně vždy ruku v ruce a z hlediska celkového fungování organismu je od 

sebe nelze diferencovat. 

Test může posloužit jako návrh na provedení určitého ideokinetického 

pohybu. Jako každý ideokinetický pohyb, bude i tento iniciován představou cíle. 

Zbývá jen ještě otázka, jaké senzorické vjemy dítěti před provedením testu 

nabídneme. Zda dítě bude mít možnost opticky sledovat naši ukázku, kterou 

jako příklad předvedeme, zda bude mít s daným úkolem nějakou předchozí 

zkušenost a vyzkouší-li si test několikrát nanečisto. Cortex a motorické dráhy 

dozrávají u dětí nejpozději kolem třetího roku, motorika je již tedy značně 

rozvinuta, lokomoce dosáhla stupně běhu a skoků, ruce zvládají všechny typy 

úchopu. V dozrávání CNS nastává velká etapa tvorby asociačních drah a 

nových synapsí, které zanechávají paměťové stopy ve formě engramů a 

opakováním dosažených dovedností a vědomostí podléhají častému 

"refreshingu". Již zmiňovaná problematika dozrávajícího mozečku, který zraje a 

rozvíjí své řídící funkce na koordinaci pohybu celý předškolní věk, je klíčovým 

orgánem ovlivňujícím kvalitu koordinace dítěte. Nezanedbatelnou roli 

posturálního zrání však hraje také aktivizace nožní klenby, která se právě kolem 

čtvrtého roku dítěte teprve tvoří, a je úkolem fyzioterapeuta podporovat 

aktivizaci plosek a zabraňovat možnostem tvorby plochonoží a následným 

posturálním poruchám. 
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Specifika vyšetření předškolního dítěte tkví hlavně v tom, že na něm 

vidíme čistý reálný obraz jeho kineziologického projevu a emocionálního 

jednání. Je to dáno mimo jiné tím, že stav mysli u dítěte lze odvodit od jeho 

chování, což je u věkově starších poměrně náročnější. Děti se neumí 

přetvařovat a podléhají volnému průběhu emocí. Teprve se učí se svými 

emocemi zacházet (učí se ovládat vztek, či kultivovat euforické projevy radosti). 

Ryzost dětského jednání a interpretace etiologie případných koordinačních 

poruch může narušit zásah dospělého, který si například nepřeje, aby se zjistilo, 

že dítě prožívá úzkosti z důvodu chaotického či závadného rodinného prostředí. 

Ale i patrná úzkost přenesená do pohybového projevu, i případná lež dítěte, 

jsou u předškolních dětí velmi průhledné. Na předškolním dítěti se vždy pozná, 

kdy je radostné a kdy se trápí. Odhalit příčinu klinického obrazu nestabilních 

neurovegetativních projevů dítěte je ovšem často daleko složitější úkol a opět 

vyžaduje interdisciplinární spolupráci a trpělivost fyzioterapeuta a všech 

zúčastněných. 

4.1.2. Překlad výrazů z cizojazyčné literatury, zejména z německých 

pramenů 

Překlad názvů jednotlivých testů a uvedených motorických koordinačních 

schopností z cizího jazyka do češtiny, provázejí nesnáze. Zatímco v překladech 

z angličtiny lze dohledat k jednomu anglickému slovu mnoho jednoslovných 

synonymních českých ekvivalentů, překládání literatury německé nabízí 

k jednomu složenému slovu mnoho významových vyjádření, skládajících se 

spíše z popisu daného jevu či úkolu. Jednoslovné vyjádření německého termínu 

zahrnujícího několik slov najednou není téměř nikdy možné. V němčině je 

možné spojit v jedno substantivum například náš podmět, přísudek a přívlastky, 

někdy i dohromady s předmětem. Konkrétní vztahy v rámci jednotlivých 

slovních základů však analýzou původu slov nelze vždy zcela přesně odvodit. 

Přestože některé složeniny naopak zjednodušují situaci jasným výrazem, který 

usnadňuje psaní odborných článků a skript. 

Tak například "Gieichgewichtsvermogen" lze rozložit na gleich, das 

Gewicht, vermogen. V doslovném překladu usuzujeme na schopnost udržet 
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rovnováhu. častěji se ovšem v literatuře objevuje "Gieichgewichtsfahigkeit" 

nejčastěji překládána jako "rovnováhová schopnost" (MĚKOTA, 2000, ZHÁNĚL, 

2006), nebo jako "schopnost rovnováhy" (PERIČ, 2004, 70). Osobně bych výraz 

"Gieichgewichtsfahigkeit" přeložila spíše jako "rovnovážná schopnost", tento 

překlad jsem ale v české kinantropologické, popř. antropomotorické, 

terminologii nezaznamenala. Dalším oříškem může být výraz "Sprungkraft"; der 

Sprung je skok a die Kraft je síla -těžko domýšlet jakou sílu má tady citátor na 

mysli. Klasicky se "Sprungkraft" překládá jako "odrazová síla" nebo "síla 

odrazu", ale souvislost mezi faktem, že se jedná o sílu, a faktem, že někdo 

vykonává sílu a přitom vykonává skok, ještě přesně neurčuje skutečnost, že se 

musí jednat o sílu při odrazu. Dalším příkladem může být "feinmotorische 

Geschlicklichkeit", kde je u prvního slova jasné, že jde o jemnou motoriku, ale 

"Geschlicklichkeit" doslova vyjadřuje "šikovnost", "zručnost", případně něco jako 

"begabt" ve smyslu "nadaný". Slovo "šikovnost" však vyjadřuje určité nadání, 

nemusí to být ovšem spojeno s manuální zručností. "Feinmotorische 

Geschicklichkeit" by se totiž mohla kromě manuální šikovnosti týkat také dobré 

koordinace v orofaciální oblasti. A takových příkladů by bylo nespočetně. 

Z testů bych zmínila problematiku správného provedení "Hampelmanna". 

V překladu do češtiny znamená "der Hampelmann" "loutka", "panák", 

"maňásek". V české terminologii však chápeme "panáka" v kontextu "skákání 

panáka", který se ve svém provedení značně liší od "Hampelmanna". "Skákat 

panáka" vyvolá u většiny českých dětí představu panáka namalovaného křídou 

na chodníku, na kterém děti trénují skákání po jedné noze ve vymezených 

rámečcích, a vrcholem je skok s otočením ve vzduchu o 180° a dokončení 

sestavy na startovní čáru. Tato hra je koordinačně velmi užitečná, didakticky 

prospěšná, sociálně i kulturně rozvíjející, protože se většinou hraje v kolektivu. 

Německý "Hampelmann" má však zcela jinou podobu. 

4.1.3. Problematika provedení koordinačního testu "Hampelmann" 

Německý "Hampelmann", v doslovném českém překladu "panák", 

zahrnuje skoky na místě se střídáním abdukce a addukce horních a dolních 

končetin. Nicméně provedení podle popisu testovacího manuálu pouze 
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definuje, zda se zapojí jen dolní končetiny, nebo dolní i horní končetiny. 

U provedení "Hampelmanna" horními i dolními končetinami současně se 

v manuálu již neprobírá synchronizace provedení - chybí popis, jak má dítě 

synchronizovat současně abdukci a addukci horních končetin vůči dolním 

a naopak. 

4.2. MOTODIAGNOSTIKA A UPLATNĚNÍ MOTORICKÝCH 

TESTŮ V NĚMECKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Výrazný rozvoj motorického testování v německých mateřských školách 

byl reakcí na tzv. PISA Studii, v jejímž rámci se hodnotily pouze kognitivní 

faktory předškolních dětí. To se nezdálo spravedlivé konstruktérům testů 

motorických. BOS, BAPPERT, TITTELBACH a WOLL (2004, 79) zdůraznili 

v roce 2004 tento fakt: "Je jisté, že kognitivní, sociální a emocionální vývojové 

procesy jsou neoddělitelně propojeny s motorikou!" V roce 2004 také uvedli do 

praxe KMS 3-6. Proč se nepoužily již dříve vyvinuté testy, které sami autoři 

ještě před nedávnem v rámci motodiagnostiky používali? Autoři KMS 3-6 

argumentují tím, že nejznámější motorický test KTK je použitelný pouze u dětí 

od pěti let výše. MOT 4-6 pokrývá sice předškolní věk, ale je pro svůj rozsah 

velmi nepraktický pro práci se skupinou dětí v mateřské škole. Karlsruher 

Motorik-Screening fOr Kindergartenkinder (KMS 3-6) zde podle autorů vykrývá 

doslova "díru či mezeru" v motorickém testování koordinace u předškolních dětí 

a je praktický právě pro použití v mateřských školách. KMS 3-6 zahrnuje 1 ze 4 

úkolů stejný, jako byl použit v testech KTK i MOT 4-6; je tedy zřejmé, že jeho 

vznik byl předchozími testy inspirován. Test společný většině v Německu 

vyvinutých testovacích baterií je "Setiliches Hin- und Herspringen", tedy skákání 

bokem snožmo přes střední sagitální osu po dobu 15 (KTK, KMS 3-6) nebo1 O 

(MOT 4-6) sekund. 

Od ledna 2007 se však ve výzkumné práci DSHS Koln "Besser essen

Mehr bewegen-Der Wettbewert" používá testmanual "MoMo-Kurztestform", 

který zahrnuje všechny čtyři testy totožné s KMS 3-6 a navíc přidává testovací 

úkol v podobě "Balancieren rOckwarts", což v praxi znamená chůzi pozpátku po 
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úzké kladince. "Balancieren ruckwarts" se již vyskytuje v Kiphardově testu KTK, 

který k provedení používá také dřevěnou kladinku a kde je dokonce voleno více 

různých šířek trámku. U MOT 4-6 se setkáváme nejen s testem "Balancieren 

ruckwarts", ale i "Balancieren vorwarts". 

Testování pod vedení KOCHA (2007) probíhá s pomocí motorického 

testu DKT, který opět využívá testovací úkoly z KMS 3-6, ale při využívání 

úkolů nepoužívá kladinku, ale vše (např. "Einbeinstand") se odehrává na 

přilepeném laně k podlaze. Co však mne jako fyzioterapeuta v tomto testu 

pohoršilo, byl úkol "Sit-ups". Test "Sit-ups" znamená v našem pojetí "sedy-lehy" 

přesně tak, jak by se v tělesné výchově vyskytnout nikdy neměly. Jako cíl je 

v manuálu uvedeno v doslovném překladu následující: "Cíl: měření síly břišních 

svalů a ohybačů v kyčli" (DORDEL, KOCH, 2007, 8). U tohoto úkolu jsou 

vzorově vyfotografována dvě děvčátka, jedno provádí sedy-lehy v maximálním 

možném rozsahu a druhé ji fixuje v oblasti nártů k podložce. Test se provádí 40 

sekund a počítá se, kolik sedů-lehů dítě během této doby provede. Myslím, že 

takovýto úkol, který je v principu téměř vždy kontraindikován, by se neměl 

v motorickém testování vůbec objevit. 

4.3. MANUÁL TESTU A POPIS PRŮBĚHU TESTOVÁNÍ ANEB 

FAKTORY SNIŽUJÍCÍ VALIDITU 

4.3.1. Pravidla motorického učení a provádění testu na zkoušku 

Při opakování testu podlehne testovací úkol pravidlům motorického 

učení. Již samotnou povolenou zkouškou nebo jinou předchozí zkušeností 

s daným typem pohybu využívaném při testování se tvoří, resp. uplatňují 

paměťové stopy. Tyto engramy jsou tím hlubší, čím větší emoce pohybové 

provedení provaz1. Naopak nepoužíváním utvořených engramů, 

nevybavováním těchto pohybů uložených v paměti pohybových stop dochází 

k postupnému zapomínání. Oživením pohybového programu a častým 

opakováním podloženým příznivou motivací lze pohyb opět aktivizovat a 
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aktualizovat jeho snadnější vybavování. Tento tzv. "refreshing" znova způsobí, 

že i koordinace v pohybovém projevu bude pro danou motorickou dovednost 

lepší než bez utvořeného či u dlouho nepoužívaného engramu. 

Naučením testů, tedy v případech, kdy děti už úkol někdy zkoušely a 

případně i trénovaly, dochází v rámci posouzení skupiny či populace ke 

zkreslení samotného výsledku i statistických dat. Některé děti z testované 

skupiny totiž projdou testem bez utvořeného engramu, zatímco u dětí se 

zkušenostmi s danou pohybovou sekvencí dojde pouze k "refreshing". Jeden 

test lze tedy aplikovat pouze u skupiny, kde na tom děti, co se předchozích 

zkušeností týče, budou stejně a během testování bude zachováno motivačně 

homogenní prostředí. To znamená, že jeden testující nesmí dítě povzbuzovat 

nebo slibovat odměnu, zatímco druhý s dítětem projde všechny stanoviště velmi 

monotónně. 

Podle terminologie motorických schopností a dovedností by bylo možné 

zauvažovat, zda se nám kvantitativním vyjádřením provedení testu u dítěte 

skutečně zobrazí úroveň koordinační schopnosti. Aplikujeme-li přece test 

u dítěte s pohybovou zkušeností s konkrétním testovacím úkolem, např. 

s provedením "Hampelmanna", projeví se spíše ve výsledku, jak dítě umí 

skákacího panáka, což je jeho dovednost. Schopnosti, lépe řečeno 

předpoklady, k provedení koordinačně náročného úkolu jsou samozřejmě dány 

zralostí struktur a funkcí CNS (posturoreflexních mechanismů a koordinační 

schopností synchronizovat diferencovaný pohyb horními a dolními 

končetinami) . Otázkou zůstává, zda se dítě dokáže naučit několik úkolů, které 

provede koordinovaně, i když u něho bude porucha funkce řídicích mechanismů 

CNS. A naopak zda dítě bez posturálního a koordinačního deficitu, kterému 

zadáme zcela neznámý úkol, vykáže na základě určitých rušivých vlivů velmi 

špatný výsledek- třeba jenom z důvodu, že mělo nedostatečnou motivaci, bylo 

unavené, nebo konkrétní úkol vůbec nepochopilo. Ani u tohoto dítěte to 

neznamená, že by mělo být na základě špatného výsledku motorického testu 

považováno za koordinačně oslabené. Dle mého názoru je nemožné z jednoho 

průběhu testování a získaných numerických dat zralost CNS ohodnotit. 
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Pakliže se snažíme stanovit úroveň koordinace a kvantifikovat 

koordinační schopnosti získanými numerickými daty, popírá se tím individuální 

variabilita motorického projevu. Véle poukazuje na hodnocení motoriky, které je 

vždy subjektivní. "Individualita ideomotoriky neumožňuje stanovit jednoznačně 

platnou normu pro každého (VÉLE, 2006, 93)." 

4.3.2. Rozložení tlaku na planta pedis naboso a v botách 

Komentáře jednotlivých úkolů v testovacích manuálech často ani 

nezmiňují, jaké oblečení a obutí by dítě mělo při testování mít. Popis bývá 

neurčitý a omezuje se na pohodlné sportovní oblečení a boty do tělocvičny, 

nebo dokonce sportovní ponožky. To ovšem může znamenat rozmanitou škálu 

bot, ponožek a cvičebních souprav. Nejvíce se to dotkne senzorického 

aferentního vnímání z exteroceptorů plosek nohy a následné projekce do reakcí 

posturálního systému s dopadem na celý pohybový projev na úrovni hrubé 

i jemné motoriky. VÉLE (2006, 43) zdůrazňuje, že k řízení pohybu přispívají 

i receptory snímající rozložení tlaku na planta pedis. Při stoji nebo chůzi 

informují receptory plosky nohy o různém rozložení tlaku na plantách. Při 

vychýlení průmětu těžiště (CoP) ze středu tzv. sustentačního polygonu se zátěž 

na plantách mění a receptory informují vyšší etáže CNS o vznikající nestabilitě, 

kterou je nutno korigovat, aby se předcházelo nežádoucím výchylkám 

vedoucím k pádu. 

Pevným obutím dítěte se změní podmínky percepce z oblasti nohou a 

rozložení tlaku na plosku bude záviset spíše na mechanických vlastnostech 

boty a chemické struktuře materiálu podrážky. Je zcela jasné, že různorodé 

proprioceptivní i exteroceptivní informace pozmění výchozí podmínky pro 

realizaci pohybového projevu se zaměřením na sledování kvality koordinace 

u obutých dětí, u dětí v ponožkách a bosých dětí. Obutí se může projevit na 

výsledku zlepšením i zhoršením. Bota stabilizuje kotník a vyřazuje případné 

nociceptivní dráždění z plosek nezvyklých na specifický tlak podložky či 

kladinkového trámku. Bota nicméně zároveň snižuje kvantitu i kvalitu 

senzorických informací (zejména proprioceptivních) z oblasti plosky a kloubů 

interfalangeálních, metatarzofalangeálních, tarzometatarzálních a kotníku. 
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4.4. TÉMA "motorická koordinace v předškolním věku" 

a SOUČASNÉ DISKUSE 

Podle MĚKOTY (2000, 59) není koncept motorických schopností 

v současnosti přijímán tak jednoznačně jako v minulosti. Ojediněle se dokonce 

objevují i názory, že skutečná existence schopností není vědecky potvrzena 

dost průkazně. 

Centrum kinantropologického výzkumu v Olomouci zkoumalo pohybovou 

aktivitu dětí z mateřských škol ve srovnání s pohybovou aktivitou 12-241etých 

adolescentů a ve srovnání se zdravotními ukazateli. SIGMUND, MIKLÁNKOVA 

a FROMEL (2006, 154-163) zjistili, že program mateřské školy s každodenní 

organizovanou pohybovou aktivitou (2 x 20 minutové cvičení na koberci, 50-

?0minutová procházka venku) a dostatkem prostoru pro spontánní pohybovou 

aktivitu uspokojuje pohybové potřeby předškoláků. Pohybová aktivita 

předškoláků takto splňuje zdravotní ukazatele a vytváří předpoklady pro jejich 

další zdravý rozvoj. Dále však píší SIGMUND, MIKLÁNKOVA, FROMEL (2006, 

161) o tom, že předškolní děti dokážou svou potřebu pohybové aktivity naplnit 

bez ohledu na typ dne a denní režim, což ovšem může být dáno i vhodně 

sestaveným programem mateřských škol. Závěrem této týden trvající studie, při 

které bylo využito přístroje pedometr a akcelerometr Caltrac, bylo zjištění, že 

děti z mateřských škol jsou pohybově výrazně nejaktivnější skupinou ze všech 

testovaných věkových kategorií - srovnávací skupina se skládala z 12-241etých 

adolescentů . Za jedinečné zjištění pokládají autoři to, že pouze ve věkové 

skupině 5-?letých dětí je pohybová aktivita ve víkendových dnech vyšší než ve 

dnech pracovních, a to u děvčat i u chlapců. (SIGMUND, MIKLÁNKOVA a 

FROMEL, 2006, 161) 

VIDEMŠEK, KARPLJUK a ŠTIHEC (2002, 1 02) se zabývali určujícími 

rozdíly v pohybových dovednostech chlapců a dívek ve věku 5,5 let. Na základě 

výsledků tohoto výzkumu konstatovali, že tělesná výchova předškolních dětí by 

měla být plánována bez ohledu na pohlaví a programy tělesné výchovy by měly 

být stejné pro chlapce a dívky. 
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Analýzu vztahu mezi motorickou účinností a kognitivními schopnostmi 

předškolních dívek testoval PLANINŠEC (2001, 47) a došel k závěru, že 

existuje nesporný vztah mezi motorickými a kognitivními schopnostmi. 

K motorickým schopnostem, které vykázaly statisticky nejvýznamnější vztah ke 

kognitivním proměnným, patřily: pohybová koordinace, rychlost pohybu, 

explosivní síla. Výsledky studie potvrdily dle autora argument, že je rozumné 

považovat antropologické ukazatele za komponenty integrovaného a 

organizovaného systému. 

Současnou platností testů se zabývá mnoho vědců. Týká se to nejen 

testování dětí předškolního věku, ale i testů používaných v rané péči. Marning a 

Elbaum zkoumali současnou platnost EIDP (Early lntervention Development 

Profile) a PDMS-2 (Peabody Developmental Motor Scale-2). Výsledky u obou 

testů se ve vzájemném porovnání lišily v průměru o 26 %. Testy vývoje by 

neměly být jediným určujícím faktorem klinického rozhodování. (MARNING, 

ELBAUM, 2007, 116) Další stručný výzkum motorických funkcí prováděli Parks, 

Cintas, Chaffin a Gerber, když zjišťovali, zda má FMS (Fine Motor Scale) 

uspokojivou validitu a reliabilitu. K výzkumu použili dotazníkovou metodu a 

vyvodili následující závěr: zpětná vazba získaná šetřením pomocí dotazníků 

podpořila jasnou platnost FMS, a tento test lze používat pro rychlé a objektivní 

zhodnocení jemné motoriky. (PARKS, CINTAS, CHAFFIN, GERBER, 2007, 

315) Výše zmíněný PDMS-2 byl v jiném experimentu, a sice ve své částečné 

podobě PDMS-FM-2 (Fine Motor Scale of the Peabody Development Motor 

Scales), podroben srovnání s další testovací baterií - M-ABC (Movement 

Assessment Battery for Children); · aplikována byla metoda komparativní 

analýzy. Hartingsveldt a Oostendorp provedli studii, která měla za cíl zhodnotit 

reliabilitu a validitu škály jemné motoriky PDMS-2 a jako probandy zvolili děti ve 

věku 4-5 let jednak bez potíží, a jednak s problémy v oblasti jemné motoriky. 

PDMS-FM-2 se neukázal jako dostatečně citlivý pro danou populaci. 

(HARTINGSVELDT, OOSTENDORP, 2005, 1) Z tohoto závěru mimo jiné 

vyplývá, že test musí být konstruován na konkrétní populaci. 

Podle DAL TONA (2005, 182) neušel kritice ani "Testovací systém podle 

Gessela". Došlo k tomu údajně proto, že Gessel údajně redukuje proces učení 

na genetické faktory. Dalton sám však toto tvrzení nesdílí; příčinu těchto 
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pochybností vidí ve zjednodušené interpretaci osvědčeného Gesselova 

testovacího systému. 

Objevují se už i studie sledující následky raného motorického vývoje 

v dospělosti. Viholanen a kolektiv z Univerzity v Jyvaskyle však v závěru svého 

výzkumu došli k překvapujícímu poznatku: nebyly zjištěny žádné výrazné 

vztahy mezi ranými a pozdějšími motorickými dovednostmi. Diskutuje se o roli 

posturální kontroly v dětství a dospělosti. To, jak úzce tyto role vzájemně 

souvisí, je dodnes nejasné. (VIHOLANEN, 2006, 91) Takový závěr není příliš 

kompatibilní s principy preventivní rané péče, kdy se hledí zejména na dokonalé 

aktivizování posturálních mechanismů právě z důvodů, aby dítě během svého 

dalšího vývoje a v dospělosti netrpělo poruchami pohybového aparátu. 

Jiným příkladem využití testů při hledání souvislostí poruch v různých 

etapách dětství je studie provedená Websterem, který hodnotil jemnou a 

hrubou motoriku dětí krátce po nástupu do školy. Sledoval specifickou skupinu 

dětí se syndromem development language impairment (DLl) - tedy dětí 

s vývojovou vadou řeči. Řeč, myšlení a motoriku hodnotil testem "Battelle 

Developmental lnventory" (BDI). Řeč byla pak ještě podrobněji vyšetřena 

následujícími čtyřmi testy: "Vineland Adaptive Behavior Scale", "Peabody 

Picture Vocabulary" a "Expressive One Word Picture Vocabulary Tests". 

WEBSTER (2005, 80) svůj výzkum uzavřel tvrzením, že porucha motorických 

funkcí je významným spolučinitelem při DLl a faktory neoptimálního 

motorického výkonu jsou rozhodující a přispívají k deficitům řeči u dětí s DLl. 

Rozdíly týkající se věku dítěte a cíle zadaného úkolu shrnuje GETCHELL 

(2006, 675) ve svém experimentu, kdy se zaměřuje na pravidelnost, intenzitu a 

přirozenou frekvenci rytmické koordinace u dětí. Jako testovací zkoušku zvolil 

tleskání a chůzi. Jak chůzi, tak tleskání otestoval ve dvojím provedení, a to 

nejprve ve skupině všech dětí najednou a poté individuálně každé dítě zvlášť. 

Výsledky ukázaly, že existují jak rozdíly při individuálním a skupinovém 

provedení úkolu, tak i rozdíly v kvalitě rytmické koordinace v závislosti na věku 

dítěte. 

TIEMAN (2005, 189) povazuje při hodnocení motorického vývoje za 

nejdůležitější vhodný výběr vývojové škály - "vývojového screeningu", dále 
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provedení testovacích zkoušek s kontrolním testováním - "examination, and 

reexamination". U předškolních dětí navrhuje použít "Bayley Scales of lnfant 

Develpment ll", "Peabody Developmental Motor Scales", 2nd edition, "Toddler 

and lnfant Motor Evaluation", "Pediatrie Evaluation of Disability lnventory", 

"Gross Motor Function Measure". TIEMAN (2005, 196) však zdůrazňuje, že 

výběr vhodného měření je klíčová část testovacího procesu a měl by být 

určován podle účelu testování a charakteru testovaných dětí. Důkazy 

spolehlivosti a platnosti jsou důležití činitelé pro výběr testovací metody. 
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5. ZÁVĚR 

Za úvahu stojí dvě otázky vyplývající z hodnocení koordinace u relativně 

zdravých předškolních dětí: 

);> Jak zlepšit připravenost dítěte do první třídy; jak terapeuticky ovlivnit 

koordinační deficit s ohledem na zdokonalení konkrétní motorické činnosti? 

);> A jak využít rýsující se talenty dítěte s ohledem na jeho vůli a přání; jak 

v dítěti podporovat a vychovávat radostnou náklonnost k činnostem, které 

bude chtít samo rozvíjet? 

U dítěte staršího 3,5 let by se u nás nemělo za současných možností 

v medicíně a fyzioterapii stát, že se nově objeví idiopatická porucha 

motorického vývoje, včetně závažnějšího deficitu koordinace. Všechny tyto děti 

by měly být již diagnostikovány minimálně jako rizikové, a jejich vývoj by měl být 

pokud možno terapeuticky optimalizován pravidelnou fyzioterapií v rámci rané 

péče o kojence a batolata. V době, kdy vznikaly jedny z prvních motorických 

testů zahrnujících testování "koordinačních schopností", se ontogenetický vývoj 

novorozence a kojence ještě tak důsledně nesledoval a znalosti vývojové 

kineziologie a patokineziologie nebyly rozpracovány do takové hloubky jako 

dnes. 

Předškolní věk je obdobím, kdy jsou děti velmi citlivé a výrazně podléhají 

vlivu svého okolí, což jim může být buď velkým darem, nebo celoživotní 

komplikací vzhledem k jejich zranitelnosti. Záleží tedy hlavně na prostředí, ve 

kterém děti žijí, na lidech, kteří je obklopují a na možnostech společenského 

života v dětském kolektivu. Rozvoj koordinace pohybu je velmi úzce spjat 

s množstvím a kvalitou senzorických podnětů v okolí dítěte a okolnostmi, za 

jakých si dítě hraje. Určitou roli hraje i přítomnost rodiče, který je připraven 

poradit, pomoct. 

Emoční a motorická deprivace v raném dětství vedou k poruchám 

pohybového chování a dávají podklad pro vznik funkčních motorických a 

psychických poruch ve vyšším věku. Následkem i příčinou této deprivace může 
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být fakt, že dítěti chybí radost z pohybu. Radost je důležitá podmínka pro 

ukládání pohybových dovedností do paměti pro budoucí využiti. 

Budou-li se z motorických testů využívat pouze testy adekvátni zralosti 

dítěte, může provádění některých oblíbených testů přispět ke zdravému rozvoji 

motorických schopností. Pak už se ale nejedná o diagnostické testování, ale o 

využití jednotlivých motorických úkolů, coby motivačních prvků, v prevenci nebo 

terapii; a nenazývala bych to testováním, ale spíše hrou či koordinačním 

tréninkem. V případě, když dítě není schopné koordinační test kvalitně provést 

z důvodu posturální nezralosti, je třeba nejdříve přizpůsobit terapeutické 

i cvičební postupy posturální úrovni dítěte. Tento předpoklad je základ pro 

utvoření úspěšného terapeutického plánu. Dětský fyzioterapeut by měl úzce 

spolupracoval s rodiči a odborníky ostatních klinických oborů, a zároveň by se 

měl částečně podílel na utváření individuálního pohybového programu pro děti 

v mateřské škole. 
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6. SEZNAM ZKRATEK 

ADD .............. .... attention deficit disorder 

ADD+H .......... ... attention deficit hyperactivity disorder 

ADHD ............... attention deficit hyperactivity disorder 

AST ... ..... : .... ... .. Aigemeiner Sportmotorischer Test fOr Kinder 

BDI ........... . .... ... Battelle Developmentallnventory 

BSID ........... . .. .. .. Bayley scales of infant development 

CKP ............. .. ... centrální koordinační porucha 

CNS ............ ... ... centrální nervový systém 

CoP .. ................ . center of pressure 

CTSIB ................ Ciinical Test of Sensory lnteraction 

ODST .......... ....... Denver developmental screening test 

DKT .............. . .... Dordei-Koch-Test 

Dll ................ ... .. development language impairment 

DMO .. .. .. ..... ....... dětská mozková obrna 

DSHS ............ .. ... Deutsche Sporthochschule 

EIDP ............ .. .... Early lntervention Development Profile 

FMS ............ .. ..... Fine Motor Scale 

GKR .............. . ... Ganzkéirperkoordinations- und -reaktionstest 

CHlL T .... ...... ... ... Childrens Health lnterventional Trial 

KMS 3-6 ....... ... ... Karlsruher Motorik-Screening fOr Kindergartenkinder 

KTK .............. .. .... Koordinationstest fOr Kinder 

LMD ................... lehká mozková dysfunkce 

LOS KF 18 ........... Lincoln-Oseretzky-Test Kurzform 

MBD ............ .. .... minima! brain demage 

MOT 4-6 ........ . ... Motoriktest fOr vier- bis sechsjahrige Kinder 

PDMS-2 .... .. .... ... Peabody Developmental Motor Scale-2 

PDMS-FM-2 ... ... Fine Motor Scale of the Peabody Development Motor Scales 

TKT ............... ... Trampolin-Kéirperkoordinationstests 
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