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Úvod 

Slova Michaela Corballise, psychologa na Univerzitě v Auclandu: „Leváctví existuje už 

dlouho, a my mu pořád ještě nerozumíme" (Healey 2002), mě přiměla k zamyšlení nad 

problematikou levorukosti v souvislosti se vstupem dítěte do základní školy. Z vlastní 

praxe učitelky mateřské školy je mi známo, že levorukosti byly mnohdy přičítány 

některé problémy související s rozvojem jemné motoriky, grafomotoriky, zručnosti 

nebo prostorové orientace. Také odklady školní docházky se objevovaly výrazněji 

u leváků. Zajímá mě, který problém v otázce leváctví lze považovat za aktuální a je 

třeba mu věnovat pozornost u dětí před vstupem do základní školy. 

Vycházela jsem z informací získaných z vlastní návštěvy pedagogicko-psychologické 

poradny a účasti na zápisu dětí do 1. tříd na třech základních školách. Leváctví 

doprovází zejména problémy při počáteční výuce psaní, a proto lze spatřovat aktuální 

problematiku v osvojování potřebných dovedností a návyků již v předškolním věku. 

Levák má získat správný návyk, jak u psaní sedět, držet tužku a vést ruku. To je možné 

upevňovat již v mateřské škole při kreslení a jiných grafomotorických činnostech. 

Pokud má dítě zafixované návyky nesprávně, bývá problémem tento návyk v 1. třídě 

odstranit. 

Důvodem, abych se touto problematikou zabývala, bylo i setkávání se s obavami 

některých rodičů. Obavy pramenily zejména z nejistoty, jak bude jejich levoruké dítě ve 

škole psát, zda nebude mít problémy a zda by to nemělo zkusit raději pravou rukou. Ze 

strany učitelek mateřských škol je proto dobré znát metodické návyky pro kreslení 

i budoucí psaní levou rukou a o nich též informovat rodiče, aby při rozvoji návyků 

mohli pomoci a sami se cítili jistějšími. 

O leváctví již byla napsána řada knih a odborných článků, které poskytují cenné 

informace. V současné době se společnost snaží o to, aby byl život levákům usnadněn. 

Vznikají různé pomůcky a potřeby pro leváky, v Praze byl také otevřen nový obchod 

pro leváky, který je zároveň i jediným svého druhu ve střední Evropě. 
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Cílem mé diplomové práce je zjistit na určitém vzorku dětí - leváků z mateřských škol, 

na jaké úrovni jsou jejich grafomotorické dovednosti a získané návyky pro budoucí 

psaní. Následně bych chtěla ověřit účinnost dvou grafomotorických programů pro 

rozvoj, případně nápravu těchto dovedností. Doplněním informací od učitelek 

mateřských škol a rodičů leváků se zároveň pokusím zjistit, jak v současné době na 

problematiku levorukosti nahlížejí. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Lateralita 

Lateralita je název pro odlišnost, nesouměrnost, rozdílnou aktivitu jednoho z párových 

orgánů. Lateralitou rozumíme vztah pravé a levé strany k organismu nebo odlišnost 

pravého a levého párového orgánu. Odlišnost spočívá v určitém druhu funkční 

nesouměrnosti, která se projevuje rozdílnou aktivitou, výkonností nebo specializací 

jednoho z párových orgánů ve srovnání s druhým. Funkční nesouměrnost párového 

orgánu chápeme jako vedoucí nebo dominantní postavení jednoho z nich. Někteří autoři 

proto používají shodně s pojmem lateralita pojem laterální dominance (Drnková; 

Syllabová 1983). 

Sovák i jiní badatelé užívají termínu dominantní k označení činnosti té polokoule 

lidského mozku, ze které je řízena obratnější ruka a zároveň jsou v ní uložena centra pro 

tvorbu řeči. Sovák označuje dominanci jako jev prvotní, jako vlastnost, která je dána 

člověku vrozeně. Lateralita je označována jako jev druhotný, jako odraz dominance ve 

svalových i smyslových výkonech (Sovák 1985). 

Jelikož jsou nervové spoje, řídící hrubou i jemnou motoriku horních končetin z čelního 

laloku mozku, z největší části překřížené, motorická oblast každé mozkové polokoule 

ovládá pohyby ruky na protější straně těla. Činnost pravé ruky je tedy ovládána z levé 

mozkové hemisféry a činnost levé ruky z pravé hemisféry. 

V posledních letech se doporučuje termínu dominance nepoužívat, aby nebyla 

potlačována důležitost jedné mozkové polokoule nebo jednoho z párových orgánů. 

Podle Healeyové spolu obě poloviny mozku neustále komunikují, spolupracují, ale 

nesouperi, chovají se jako jeden celek. Lidé tedy nemají dominantní celou jednu stranu 

mozku, jak se dříve věřilo, ale určité části mozku specifické procesy a aktivity řídí nebo 

usměrňují, ale neovládají je zcela (Healey 2002). 
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Zelinková charakterizuje lateralitu následovně: lateralita znamená přednostní užívání 

jednoho z párových orgánů, tj. ruky, nohy, smyslových orgánů, a je odrazem aktivity 

odpovídajících korových polí mozku. Podle převahy užívaného orgánu rozlišujeme 

praváctví, leváctví a ambidextrii, tj. nevyhraněnou lateralitu. Dítě i dospělý 

s nevyhraněnou lateralitou používá obou rukou na stejné úrovni. Leváctví a praváctví 

není považováno za dva protipóly, ale kontinuum, které směřuje od vyhraněného 

praváctví, přes nižší stupeň vyhraněnosti k ambidextrii, a dále pokračuje přes méně 

vyhraněné leváctví až k leváctví výraznému (Zelinková 2001). 

Pojmově můžeme rozlišit lateralitu tvarovou a lateralitu funkční. Lateralita tvarová si 

všímá nesouměrnosti kvantitativní, rozdílů v utváření, velikosti a objemu párových 

orgánů. Někteří lidé mají například jednu ruku silnější nebo jednu nohu objemnější. 

Lateralita funkční se týká kvalitativní nesouměrnosti, rozdílů ve výkonnosti orgánů. 

U většiny lidí si vyvine určitý stupeň stranové preference nejen u rukou, ale i u nohou, 

očí a uší. 

Problematika preference stran je podle nových výzkumů komplikovaná. Většina 

odborníků užívá jako indikátor převažující preference stran psaní. Zjednodušeně tak 

nazýváme používání pravé ruky při psaní praváctvím, psaní levou rukou leváctvím. 

Malé procento lidí je schopné dělat všechny činnosti stejně dobře oběma rukama, což 

nazýváme ambidextrii. 

Lateralitu je možné vyjádřit jako kvalitativní znak. K rozlišení jednotlivých stupňů 

laterality se dnes používá pěti kategorií: 

L = vyhraněné, výrazné leváctví. 

L- = méně vyhraněné, mírné leváctví. 

A = nevyhraněná, neurčitá lateralita (lat. ambidextria). 

P- = méně vyhraněné, mírné praváctví. 

P = vyhraněné, výrazné praváctví. 

11 



V odborné literatuře se pojednává o různých typech laterality a zjišťuje se, zda se 

převaha jedné strany projevuje u všech párových orgánů. Orton rozlišoval tři základní 

typy laterality podle vztahu laterality horních končetin a očí (Drnková; Syllabová 1983): 

1. lateralita souhlasná - vedoucí ruka a oko jsou oboje pravé (P, P-) nebo shodně 

levé (L, L-) 

2. lateralita neurčitá - vedoucí ruka, oko nebo oboje jsou neurčité, nevyhraněné 

(A) 

3. lateralita nesouhlasná, zkřížená - vedoucí ruka a oko jsou opačné. 

K nejsložitějším otázkám laterality patří vztah genotypu a fenotypu praváctví a leváctví. 

Genotyp je vrozený základ laterality, soubor dědičně zakódovaných akčních možností 

buněk, orgánu i celého organismu. Fenotyp znamená výsledný projev laterality, 

ovlivněný vnějším tlakem okolních podmínek působících k preferenci pravé nebo levé 

strany. Fenotypem tedy rozumíme navenek projevené praváctví nebo leváctví. Vlivy 

okolí a vnějšího prostředí, především výchova a učení, mohou genotyp laterality 

podporovat nebo naopak potlačovat a podmiňovat tak vznik rozdílného fenotypu 

laterality. Z genotypického leváka se pak může stát při správném vedení fenotypický 

levák, pod pravostranným násilím fenotypický pravák, při nevýrazné či nejednotné 

výchově fenotypicky nevyhraněný. 

1.1 Diagnostika laterality 

Stupeň laterality nebo lateralita jako kvantitativní znak se vyjadřuje nejčastěji pomocí 

indexu laterality nebo kvocientu pravorukosti. Pro výpočet indexu laterality existuje 

Cuffuv vzorec (Drnková; Syllabová 1983): 

P - L 

Li = . 100 

P + L 

Písmena P a L označují počet úloh, které osoba vykonává pravou a levou rukou, nohou 

nebo okem. Podle tohoto vzorce se udává stupeň praváctví kladnými číselnými 

hodnotami 0 až 100, stupeň leváctví je vyjádřen zápornými hodnotami 0 až -100. 
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Harris a u nás Matějček a Žlab používají kvocientu pravorukosti DQ, Dextrity Quotient, 

což je vyjádření počtu pravostranných reakcí v procentech. Vzorec pro výpočet 

kvocientu pravorukosti je následující: 

P + A/2 

DQ= . 100 

n 

Znamená to součet všech čistě pravostranných reakcí plus polovina těch, které jsme 

vyhodnotili jako nevyhraněné, děleno počtem všech provedených zkouškových úloh 

a násobeno stem. Stupně laterality se rozlišují od nepatrných rozdílů ve výkonnosti 

párových orgánů až po silně vyhraněné praváctví nebo leváctví. 

Objektivní a komplexní posouzení laterality dítěte je často důležitým momentem pro 

jeho další vývoj. Především v souvislosti se vstupem do školy je aktuální vědět, kterou 

rukou bude dítě psát (Křišťanová 1995). Mertin považuje za vhodné, aby se o vedoucí 

ruce rozhodlo od začátku, nejpozději krátce po zahájení povinné školní docházky 

(Mertin 2004). 

Lateralitu mohou v předškolním věku posuzovat rodiče a učitelky mateřských škol 

převážně pozorováním rozličných činností, které dítě vykonává. Pozorovat můžeme 

spontánní úkony jako je zpočátku dumlání palce, sahání po předmětech a jejich 

uchopování, gestikulace. Z jednoduchých naučených činností sledujeme, kterou rukou 

dítě hází, drží lžíci, hřeben, kartáček na zuby, používá tužku, pastelky, štětec, navléká 

korálky nebo staví věž z kostek. Pozorovat můžeme i náročnější činnosti, například 

zalévání květin, stříhání nůžkami, krájení nožem, zatloukání hřebíků nebo obkreslování. 

Učitelky mateřských škol i rodiče mohou na základě svého pozorování některých 

uvedených činností s určitou platností posoudit lateralitu. V rozporných situacích je 

však na místě obrátit se na odborníky z pedagogicko-psychologických poraden, kteří 

používají k diagnostice laterality komplex ověřených zkušebních situací. Při diagnostice 

laterality bývají konfrontovány tri diagnostické metody: 

- anamnéza 
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- pozorování 

objektivní zkoušky. 

V zájmu objektivního posuzování je důležité respektovat určité zásady. Dítěti není 

sdělován důvod vyšetření, vyšetřování probíhá v klidném prostředí bez přítomnosti 

rodinných příslušníků i jiných osob. Pro činnost má být dítě vhodně motivováno, 

předměty jsou předkládány před dítě tak, aby pravá i levá ruky měla stejnou příležitost 

k uchopení i manipulaci. Vyšetření objektivními zkouškami je doplňováno informacemi 

od rodičů o přednostním používání pravé nebo levé ruky při spontánních činnostech, 

v anamnéze je zjišťován i postoj rodičů a prarodičů k užívání levé ruky. 

Pro zjišťování laterality existuje řada zkoušek, které se liší svým rozsahem 

a hodnocením. Autorem prvních zkoušek laterality, určených pro školní praxi, byl 

Příhoda. Zkoušky pocházejí z roku 1936. Později se lateralitou zabýval Sovák. Mezi 

nejznámější patří zkouška laterality podle Sováka, „Zkouška laterality" od Matějčka 

a Žlaba a zkouška laterality dle Drnkové. 

1.2 Zkouška laterality podle Sováka 

Sovák uvádí osvědčené zkoušky na zjištění laterality horní končetiny, případně dolní 

končetiny, laterality zrakové a sluchové. Důraz klade na používání takových úkonů, 

které nejsou ovlivněny nácvikem (Sovák 1985). 

• Zkouška sepnutí rukou - jedná se o orientační zkoušku, kdy dítě sepne ruce 

tak, že zaklesne do sebe prsty obou rukou a podle toho, který palec zůstává 

nahoře, určujeme vedoucí ruku s pravděpodobností 70 %. 

• Zkouška navlékání - tato zkouška je poměrně spolehlivá, malé děti navlékají 

korále, větší mohou provlékat silnou nit přiměřeným ouškem jehly. Vedoucí 

ruka je ta, která vede pohyb. 

• Zkouška stavění kostek - dítě má za úkol postavit věž z volně rozložených 

kostek. Stranovou preferenci určujeme podle toho, kterou rukou dítě staví 

i v konečné fázi dostavění věže. Může se stát, že dítě začíná stavět oběma 
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rukama, ale hořejší kostky, aby věž nespadla, pokládá již šikovnější rukou. Tato 

ruka je považována za vedoucí. 

• Zkouška skládání hříbečkové mozaiky - u menších dětí stačí vkládat dvacet 

hříbečků do dvou řad. Činnost dítě provádí nejprve jednou a pak druhou rukou. 

Za vedoucí ruku je považována ta, jejíž výkon byl rychlejší. 

• Zkouška na dolní končetinu - navrhovanou zkouškou je posouvání drobného 

předmětu nohou podél naznačené linky. Předmět posunuje vedoucí končetina. 

• Zkouška vedoucího oka - provádí se pomocí kornoutu z tvrdého papíru, který 

si dítě širší stranou přikládá k očím a dívá se jím na nos vyšetřující osoby 

přibližně ze vzdálenosti 3 m. Podle toho, které oko je otvorem kornoutu viděno, 

usuzujeme na vedoucí oko. 

• Zkouška vedoucího ucha - tato zkouška je pouze orientační a nelze z ní dělat 

závěry na sluchovou preferenci. Dítě má poznat tikot budíku pod stolem, 

k němuž přiklání vedoucí ucho. 

• Doplňující zkouška kreslením a psaním - před dítě je položena tužka a papír 

rozdělený na dvě poloviny tak, aby mělo dítě možnost zvolit pravou či levou 

ruku. Na jednu polovinu papíru kreslí domeček jednou rukou, na druhou 

polovinu druhou rukou. Důležité je zakrytí prvního obrázku, aby dítě nemělo 

snahu obkreslovat. Při hodnocení si všímáme, kterou rukou kreslilo dítě jako 

první, porovnáváme pevnost linií a bohatost detailů v kresbě. Stranovou 

preferenci by měl ukázat obrázek s rovnými, pevnými tahy a více podrobnostmi 

v kresbě. U starších dětí můžeme hodnotit také písmo. Porovnáme podpis 

napsaný pravou a levou rukou. 

Jednotlivé činnostní zkoušky by se měly čtyřikrát opakovat, a to v různých časových 

intervalech. Vyšetřující zaznamenává ve všech případech převahu pravého nebo levého 

orgánu a usuzuje tak na genotypické leváctví nebo genotypické praváctví, které může 

znamenat případně i leváctví přecvičené. 
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1.3 Zkouška laterality podle Matějčka a Zlaba 

Zkouška laterality podle Matějčka a Žlaba obsahuje vyšetření horních a dolních 

končetin a zjištění laterality očí (Křišťanová 1995). 

Zkouškové situace pro horní končetiny: 

• Korálky do lahvičky - vkládání 10 korálků do lahvičky po jednom. 

• Zasouvání kolíčků - zasouvání 5 kolíčků do otvorů. 

• Klíč do zámku - vysouvání a zasouvání klíče do zámku, zamykání. 

• Míček do krabičky - vhazování míčku do krabičky na stole ve vzdálenosti 

2 kroky. 

• Jakou máš sílu - stisknutí pevné krabičky s víčkem jednou rukou. 

• Stlač ruce k zemi - stlačení spojených rukou vyšetřujícího k zemi, a to pouze 

jednou rukou. 

• Sáhni si na ucho, na nos atd. - ukázka poškrábání na uchu, na nose, na bradě, 

sáhnutí na koleno apod. 

• Jak nejvýše dosáhneš - vytahování se do výšky čelem ke zdi. 

• Tleskání - tleskání jedné ruky do druhé. 

• Jehla a nit - navlékání nitě do jehly. 

Ruku, kterou dítě při aktivitách používá, pokládáme za dominantní. Pracuje-li dítě 

střídavě oběma rukama, hodnotíme jako ambidexter. Pro doplnění se mohou požívat 

ještě další zkoušky, které jsou modifikací předchozích: Strouhej mrkvičku. Opakovaně 

tleskni dvakrát do dlaní a jednou do kolena. Vsuň ukazovák do otvoru utvořeného 

opozicí ukazováku a palce druhé ruky. Navíjej nit na cívku. 

Zkoušky pro dolní končetiny: 

• Vystup na stoličku. 

• Postav se na jednu nohu. 

• Kopni do míče. 

• V sedu zvedni jednu nohu co nejvýš. 

• Skákej po jedné noze. 
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Lateralita horních končetin je vyjadřována pomocí kvocientu pravorukosti (DQ). 

Stupňovaná vlastnost laterality je kvalitativně i kvantitativně vyjádřena v následujícím 

rozpoložení (Matějček. In Křišťanová 1995): 

DQ = 100 - 90 P vyhraněné praváctví. 

DQ = 8 9 - 7 5 P- méně vyhraněné praváctví. 

DQ= 7 4 - 5 0 A nevyhraněná lateralita (ambidextrie). 

DQ = 4 9 - 2 5 L- méně vyhraněné leváctví. 

DQ = 2 4 - 0 L vyhraněné leváctví. 

Doplňující zkouška očí je důležitá především u dětí, které jsou v aktivitě horních 

končetin nevyhraněné. Dominance oka je sledována pomocí průhledu do manoptoskopu 

a kukátka. Manoptoskop je podoba kornoutu, který si dítě přikládá k očím širší stranou, 

stejně jako u zkoušky Sováka, a zjišťuje se jím směrovost a řízenost oka. Kukátkem dítě 

sleduje obrázky a tento pokus se třikrát opakuje. Zkouška pomocí kukátka zjišťuje 

zaměřenost oka. Na základě vyšetření laterality očí se doporučí pro psaní ruka, která je 

v souladu s vedoucím okem. Příklad záznamového listu pro zkoušku laterality je uveden 

v příloze (viz. příloha č. 1). 

1.4 Zkouška laterality dle Drakové 

Drnková vycházela při vytváření souboru zkoušek ze dvou základních 

podmínek - spolehlivosti a přiměřenosti věku dítěte. Na základě těchto požadavků 

a prostudování jednotlivých zkoušek Matějčka, Žlaba, Sováka a Harrise vytvořila 

následující sestavu: 

Zkoušky pro horní končetiny 

• Unimální preference (činnosti, které bude dítě vykonávat jednou, pro něho 

výhodnější, rukou) 

- korálky do lahvičky 

zasouvání kolíčků 

- hod míčkem na cíl - 3x. 
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• Bimanuální preference (činnosti, které provádí dítě oběma rukama, ale jedna 

ruka bývá aktivnější než druhá) 

- navlékání korálků 

stavění věže z kostek 

- tleskání. 

• Manuální proficience (stejné činnosti, v nichž se výkon jedné ruky porovnává 

s výkonem druhé ruky) 

nakreslit domeček pravou a levou rukou 

- tečkovací test (tapping) pravou a levou rukou 

rozdávání obrázkových karet pravou a levou rukou. 

Hodnocení prvního a druhého souboru činností je obdobné jako u Zkoušky laterality 

Matějčka a Žlaba. U třetího souboru se rozdíl menší než 20 % značí jako 

nevyhraněnost. Drnková uvádí i zkoušky pro dolní končetiny a doplňkové zkoušky pro 

oči, které se téměř shodují se zkouškami Matějčka a Žlaba. Autorka také navrhuje 

provedení krátkého orientačního vyšetření laterality při zápisu dětí do 1. třídy. 

Soubor obsahuje tri jednoduché zkoušky: 

- hod míčkem na cíl 3x za sebou 

- stavění věže z kostek, na věž ještě postavit „komínek" 

- nakreslení domečku levou a pravou rukou. 

U dětí zpravidla ve věku 5 - 7 let zjišťujeme objektivními zkouškami fenotyp laterality, 

to znamená současný výsledný stav laterality dítěte. Porovnáním získaných výsledků 

z anamnestických dat, současného pozorování a zkoušky laterality můžeme usuzovat na 

genotyp laterality. Proto je důležitá průběžná a závěrečná konfrontace všech 

diagnostických postupů (Krišťanová 1995). 

Na zjišťování laterálních preferencí můžeme nalézt i několik dalších testů. Při jejich 

výběru je důležité posoudit vhodnost pro diagnostiku dětí. Záleží nejen na výběru 

zkoušek a jejich počtu, ale také na věku vyšetřovaného jedince. 

18 



2. Problematika laterality od historie po současnost 

Ve významu slova „levý" existují různé předpojatosti, které se zakořenily v naší mluvě. 

V českém jazyce je slovo „levý" používáno jako synonymum pro špatný nebo 

nešikovný. Rčení jako , je to na levačku" nebo „má obě ruce levý" například běžně 

používáme, aniž bychom uvažovali o jejich smyslu. Podobný význam má slovo „levý" 

i v mnoha dalších jazycích. Slovo „sinister", původně znamenající „levý", v angličtině 

znamená „nečestný, nešťastný, pochmurný, zlý". Francouzské slovo pro levorukost je 

„gauche", znamenající nešikovnost, nemotornost, stejně jako v němčině výraz „link" 

nebo v italštině „mancini", znamenající křivý nebo deformovaný. 

Naopak slovo „pravý" jako by ukazovalo lepší a správnou cestu. V mnoha evropských 

jazycích slovo „pravý" je etymologicky svázané s pojmy spravedlnosti a práva. 

Například německé a nizozemské „recht", francouzské „droit", české „pravda", „pravý" 

je opakem něčeho falešného. Spolu s anglickým „right" znamenají také řádný, správný, 

poctivý, pravdivý, spravedlivý (Drnková; Syllabová 1983). 

Z toho, že se tato spojitost vyskytuje i u velmi starých slov, lze vyvozovat, že převaha 

dominance pravé ruky je velmi starým jevem a že leváctví bývalo vážným 

společenským problémem. V celé známé historii byli leváci považováni za odchylku od 

normy, bývali vnímáni jako lidé podřadní, neohrabaní, nešťastní a zlověstní. A tak 

vznikly tendence leváky i násilně přecvičovat na praváky. 

Na základě archeologických nálezů primitivních nástrojů a zbraní z doby kamenné se 

předpokládá, že tato populace byla z jedné poloviny pravoruká a z druhé poloviny 

levoruká. V obdobích následujících se výskyt levorukých jedinců nápadně snížil 

a s vývojem doby začala pravorukost nad levorukostí převyšovat. Podle úsudků 

odborníků byla narůstající převaha pravorukosti dávána do souvislosti s postupným 

a stále dokonalejším rozvojem řeči. Vzájemné ovlivňování ruky a řeči bylo navíc ještě 

doprovázené rozvojem myšlení, a tím byl uveden do činnosti vzájemně se posilující 

a zkvalitňující koloběh (Synek 1991). 
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Z historických památek se dozvídáme o oficiálním prosazování kultu pravé ruky. Po 

tisíce let vštěpovaly různé kulty a různá náboženství svým členům, že jen pravá ruka je 

správná a oprávněná rozhodovat o pravdě a právu. Ve starověku byla vnímána pravá 

ruka jako strana zasvěcení. Na kult pravé ruky navázalo křesťanství, kdy pravostrannost 

celkově byla spojována s dobrem, Bohem a rájem. Naopak levé straně byl přisuzován 

vliv čarodějnictví a ďábla a projevy levorukosti byly nejen potlačovány, ale i nelidsky 

trestány. Tato důsledná pravostranná kontrola se prostřednictvím náboženství výrazně 

uplatnila i v oblasti vzdělávání, kdy psaní levou rukou nebylo připouštěno. Na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století byly levoruké děti fyzicky trestány, dokud se 

nenaučily používat pravou ruku. 

Naopak v činnostech pracovních a bojových byla levorukost připouštěna a dokonce 

záměrně využívána. Z dochovaných historických zpráv se dozvídáme o obratných 

a vycvičených bojovnících, kteří dokázali velmi přesně mířit a jedině v boji byli 

uznáváni za rovnoprávné s praváky. 

V 18. století již Rousseau považoval společenský nátlak na pravostrannost za 

nevýhodný pro úspěšný psychický a sociální vývoj dítěte. Od dvacátých let 20. století 

začali lékaři, pedagogové, psychologové a další odborníci varovat před nešetrnými 

zásahy do přirozeného leváctví, které mohou nepříznivě ovlivnit vývoj dítěte. Výchova 

levorukých se vývojem doby stala věcí odpovědnou. Bylo zjištěno, že v mnoha 

případech přecvičení leváci trpěli koktáním nebo jinými vadami řeči, poruchami psaní 

a čtení, které poškozovaly jejich vyhlídky do života a jejich naději na životní úspěch. 

Zásluhou Sováka byly vědecké podklady a zájmy veřejnosti v roce 1967 zhodnoceny 

v metodickém pokynu ministerstva školství „O výchově a vzdělávání levorukých dětí", 

závazného pro všechny mateřské a základní školy. Metodický pokyn se zabývá 

zásadami respektování individuálních potřeb žáků se zřetelem na leváky,, 

zjišťováním levorukosti ve spolupráci se zákonnými zástupci, lékaři 

a pedagogicko-psychologickými poradnami. Zcela jasně hovoří pro podporování 

vedoucí levé ruky u dětí při všech činnostech. Vydáním tohoto pokynu se stala výchova 
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leváků předmětem pedagogické péče řídící se danými výchovnými zásadami (Sovák 

1985). 

Otázka, zda leváky přecvičovat či je jako leváky vychovávat, dnes už u nás nemusí být 

problémem. Současná doba vychází levákům s pochopením vstříc, přestože se občas 

ještě setkáváme s hluboce zakořeněnými pozůstatky náboženských tradic a předsudků, 

které do společenského nazírání silně pronikly. 

13. srpen byl vyhlášen Světovým dnem leváků. Poprvé se slavil 13. srpna v roce 1976 

z podnětu Američana Deana R. Campbella, který v r. 1975 založil první celosvětové 

sdružení leváků s názvem Lefthanders International. Od té doby se v USA a dalších 

zemích světa každoročně připomínají formou různých akcí potřeby levorukých obyvatel 

naší planety. 

Navzdory tvrdému potlačování leváctví bylo také mnoho slavných lidí leváky. 

Vyskytují se domněnky, že leváctví v nějaké míře koreluje s genialitou, inteligencí, 

tvořivostí, s uměleckými schopnostmi a vizuálním myšlením. Přestože nebyly tyto 

domněnky přesvědčivě prozkoumány, patří mezi leváky slavní sportovci, umělci, herci, 

ale i politici. Stačí si připomenout výkony tenisových hráčů, jakými byli a jsou 

například McEnroe, Monika Selešová, Martina Navrátilová, Petr Korda, a také 

fotbalová hvězda Maradona. K levákům patřil spisovatel Lewis Carroll, Mark Twain. 

V minulosti by do klubu leváků patřily takové osobnosti jako Alexandr Veliký, Caesar, 

Napoleon. Na poli výtvarného umění vynikl Leonardo da Vinci, Michelangelo, 

Raphael, Pablo Picasso, slavným levákem byl fyzik Albert Einstein nebo herec Charlie 

Chaplin. Z dnešních politiků by seznam doplnil Bili Clinton a další američtí prezidenti, 

například Harry Truman, Ronald Regan nebo George Busch. Také britský královský 

dvůr má mezi svými příslušníky řadu leváků. Historicky známou osobností byla 

královna Viktorie, za jejíž vlády se zrodila obrovská říše. Dalšími prokazatelnými 

leváky britské královské rodiny byli Jiří VI., královna matka, současná královna 

Alžběta II. a princ William. 
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3. Výskyt levorukosti 

Leváctví (sinistralita) se nazývá též levorukost. Levák častěji používá levou ruku při 

manipulaci s předměty a v podobných činnostech, levou rukou se učí snadněji psát, jeho 

levá ruka je obratnější než pravá. 

Výskyt leváků je udáván různě. Podle Synka je mezi malými dětmi funkční 

levostrannost až 50 %, což se postupně snižuje tak, že v předškolním věku jsou leváci 

již v patrné menšině. Sovák uvádí výskyt levorukosti u dětí předškolního věku 

v poměru 1:1 k pravorukosti. S postupem let pak levorukosti ubývá a zůstává 15 % 

zjevných leváků. Podle Koukolíka je nesporné, že většina lidí jsou praváci, část lidí je 

stranově nevyhraněných a menšina jsou leváci. Novodobé internetové zdroje informují, 

že leváků je v lidské populaci přibližně 10 %. 

Levorukoust je výsledkem neurofyziologického vývoje dítěte a na jeho vzniku se 

nejčastěji podílejí genetické vlivy. Koukolík uvádí, že narození dítěte leváka u obou 

biologických rodičů praváků je s pravděpodobností 9,5 %. Pokud je levákem jeden 

z biologických rodičů, stoupá pravděpodobnost, že jejich dítě bude levák na 19,5 % 

a pokud jsou leváky oba biologičtí rodiče, bude jejich dítě levákem s pravděpodobností 

26,5 %. Existuje rovněž hypotéza, že leváctví matek se prosazuje víc než leváctví otců. 

Kromě dědičnosti ovlivňuje lateralitu i nitroděložní prostředí plodu, zejména hladina 

mužského pohlavního hormonu testosteronu. Jedna z teorií o levorukosti říká, že 

vyvíjející se plod má příliš mnoho mužského hormonu testosteronu a ten zpomaluje růst 

v levé mozkové hemisféře. Takto ovlivněné děti pak mají větší naději, že budou mít 

tendenci k levorukosti. Tím by se dalo i vysvětlit, proč je podle statistik více levorukých 

mužů než žen - testosteron se podílí víc na vývoji mužského než ženského plodu. 

Healey poukazuje na některé další studie týkající se výskytu levorukosti. Dozvídáme se 

z nich o častějším výskytu levorukosti mezi dvojčaty a dětmi s nízkou porodní váhou. 

Příčiny jsou však nejasné. Mezi mladými lidmi se také objevuje až dvojnásobek leváků 
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než mezi lidmi staršími. Důvodem mohou být dnešní liberálnější postoje ktéto 

preferenci, na rozdíl od dřívějších postojů, kdy bylo běžné leváctví přecviěovat. 

Přestože se věk, kdy dítě začíná odhalovat svou preferenci, případ od případu liší, první 

jasné známky se projevují mezi dvanácti měsíci a pěti lety, s průměrem ve věku 

přibližně tří let. Jak dítě od narození zlepšuje své motorické dovednosti, postupně se 

ujasňují jeho laterální preference. Příznaky leváctví můžeme pozorovat v souvislosti 

s rozvojem hybnosti v batolecím věku, při uchopování předmětů, při každodenních 

činnostech a hrách. Dítě může během určitého období používat obě ruce, ale pak začne 

na nějakou konkrétní aktivitu používat jednu ruku častěji než druhou. To souvisí 

i s vykonáváním dalších náročnějších úkolů. K jasné preferenci většinou dojde do šesti 

let věku. Pokud si rodiče nejsou zcela jisti stranovou preferencí dítěte ještě před jeho 

vstupem do základní školy, je třeba nechat odborně vyšetřit jeho motorické dovednosti, 

aby se zjistilo, která ruka je šikovnější a kterou stranu preferuje. 

Dle Matějčka existují dva typy leváků (Matějček. In Pipeková 1998): 

1. zřetelná dominance motorických partií pravé mozkové hemisféry 

- tito jedinci bývají obratní, šikovní, bez problémů ve vývoji, v anamnéze 

se u nich setkáváme s výskytem leváctví v rodině 

2. méně obratný typ leváků 

- jedinci spíše neobratní, nešikovní, mají různě vyjádřené nerovnoměrnosti 

a nápadnosti v oblasti mentálních funkcí, nacházíme u nich pozitivní 

anamnestické údaje pro lehkou mozkovou dysfunkci. 

U druhého typu leváků došlo patrně k časnému poškození původní levé mozkové 

hemisféry a vedoucí funkci převzala hemisféra pravá, ale nedokonale, neboť motorický, 

řečový, percepční a intelektový systém jedince vykazuje poruchy funkce. Tyto děti 

mohou mít problémy s učením, ale není tomu tak vždy. Zvláštními případy mohou být 

i změny z nutnosti v důsledku postižení, kdy je pravá ruka vyřazena z činnosti 

amputací, deformací končetiny nebo obrnou. Jde-li o rozeného praváka, pak zbývá 

procvičovat zbývající levou ruku. 
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3.1 Výhody a nevýhody leváků 

Leváctví doprovázejí různé životní výhody i nevýhody. Leváci mívají lepší prostorovou 

představivost, vynikají v oblasti hudby, výtvarného umění, přírodních věd, politiky i ve 

velkém množství sportů. V některých sportech se leváctví projevuje dokonce jako 

výhoda, neboť ztěžuje hru pravorukému soupeři. Různé studie ukazují, že leváci jsou 

pružnější a houževnatější. Pokud si levák poraní levou ruku, naučí se druhou ruku 

používat snadněji, než to dokážou v téže situaci praváci. Jejich pružnost a vrozená 

schopnost přizpůsobit se snadněji změnám prostředí, je pro leváky velkou výhodou 

(Healey 2002). 

Na druhé straně se mezi leváky objevují častěji vývojové poruchy řeči a jazyka, 

koktavost, poruchy učení. Leváci jsou náchylnější k úrazům, alergiím, nočnímu 

pomočování, depresím, v dospělosti často podléhají závislosti na drogách a na lécích. 

Státní zdravotní ústav v Praze uvádí, že pokud je leváctví součástí rodinné anamnézy, 

zpravidla s ním bývá spojeno méně problémů a poruch, než jde-li o leváctví v rodině 

ojedinělé. 

Mnoho z aktivit, které praváci považují za samozřejmé, mohou pro leváka představovat 

problém. Většina potíží leváků s užíváním mnohých věcí plyne z toho, že svět je 

přizpůsoben pravákům. Jedná se o některé nástroje v domácnosti, řadu hudebních 

nástrojů, dopravních prostředků aj. Podobně jsou stanoveny společenské zvyklosti 

a pravidla společenského chování, kdy například při pozdravu se podává pravice. Psaní 

a čtení je směrováno zleva doprava, což je opět přirozenější pro praváky. Leváci se tak 

musí v životě vyrovnat z řadou překážek a ktomu vyvinout daleko větší úsilí než 

praváci. 

3.2 Důsledky potlačovaného leváctví 

Levorukost sama o sobě není známkou méněcennosti, jak to známe z dávné historie. 

Jedná se o jev zcela přirozený a je stejně hodnotným jevem jako praváctví. Vnější 
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zásahy do přirozeného vývoje laterality, především přecvičování levorukosti, se 

neprojevují u všech dětí stejně. Záleží tu na mnoha činitelích, například na typu a stupni 

laterality, na odolnosti nervového systému, na způsobu přecvičování. U některých 

jedinců se příznaky přecvičování objeví bezprostředně a nápadně, u jiných sotva 

znatelně. V každém případě se však jedná o hrubý zásah do přirozeného vývoje dítěte, 

který omezuje možnosti rozvoje osobnosti a může vyvolat mnoho významných potíží. 

V minulosti k přecvičování leváků docházelo a dnes se řada již přecvičených dospělých 

cítí poškozena a ochuzena. Snažit se změnit stranovou preferenci znamená způsobit 

zmatek, frustraci. 

Jelikož je lateralita záležitostí centrální, může přecvičování vrozené levorukosti vyvolat 

poruchu na kterékoliv úrovni centrálního nervového systému. Jak uvádí Drnková: 

„Pediatrie, klinická psychologie a speciální pedagogika popsaly mnoho příkladů 

neuróz, poruch psychosomatických vztahů, poruch v chování, v sociálních vztazích, ve 

školní a pracovní výkonnosti, v utváření charakteru i v citové oblasti. Byly způsobeny 

nebo spolupodmíněny potlačováním leváctví dítěte. " (Drnková; Syllabová 1983, s. 76) 

Mezi možné následky přecvičování patří (Novotná; Kremličková 1997): 

Motorický neklid, neurotické příznaky chování - neklid se projevuje buď pouze na 

levé ruce nebo při činnostech, kde je zástupně používána pravá ruka. Dítě se projevuje 

jako zlobivé, neposedné, nepozorné, hravé, neukázněné. 

Potíže při psaní pravou rukou - přecvičený levák píše pomalu, neúpravně, více 

chybuje, protože se více soustředí na formu než na obsah textu. V důsledku nepřirozené 

polohy ruky se zvyšuje i riziko vadného držení těla. 

Změny chování - změnami chování může být například úzkostnost, emocionální 

labilita nebo naopak agresivita a útočnost. 

Koktavost - koktavost je klasická vada řeči spojována s přecvičováním leváků. Souvisí 

to s narušením dominance hemisfér při enormním nátlaku na užívání pravé ruky. 

Důsledkem toho mohou být křečovité stavy spojované s hlasivkovými křečemi, křečemi 

plynulosti dýchání a neurózy artikulačních a dýchacích pohybů, které koktavost 

způsobují. 
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Odpor vůči škole a učení - navenek se může projevovat dalšími neurotickými projevy 

chování, například nočním pomočováním, nočními děsy, zvracením, případně 

záškoláctvím. 

Zhoršování prospěchu 

Výpadky pozornosti - objevují se výpadky pozornosti a vědomostí, které byly již 

vytvořeny. 

Nešikovnost v jemné motorice 

Z uvedeného vyplývá, že levoruké dítě snáší potlačování své levorukosti velice těžce 

a následky ho někdy poznamenají na celý další život. Proto by mělo být leváctví 

respektováno jako osobnostní charakteristika dotyčného jedince. V zásadě je nesporné, 

že do přirozeného vývoje laterality jedince se zasahovat nemá. V řadě studií bylo 

bezpečně prokázáno, že žádný druh přirozené laterality nemá sám o sobě nepříznivý 

dopad na vývoj, výkonnost, úspěšnost či životní uplatnění dětí. 

Sovák poukazuje na to, že pokud je levákovi volnost v užívání levé ruky ponechána 

a vhodně rozvíjena, vyrůstá v plně hodnotného jedince. Styk s pravorukým prostředím 

si nenásilně vynucuje i používání pravé ruky, a ta přirozeně nabývá větší obratnosti 

a zdatnosti (Sovák 1985). 
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4. Vývoj motoriky a grafomotoriky dítěte 

Motorikou rozumíme celkovou pohybovou schopnost organismu, zahrnující též 

grafomotoriku a psychomotoriku (Průcha; Walterová; Mareš 2001). Pohybové 

dovednosti umožňují například pohyb jedince v prostoru, zaujímání různých poloh těla, 

manipulaci s předměty. Grafomotorikou označujeme soubor psychomotorických 

činností, které jedinec vykonává při kreslení a psaní. 

Již před narozením, v průběhu prenatálního vývoje, se objevují u jedince základy 

pohybových kompetencí, které mají ve své době reflexní charakter. 

V období kojeneckém dochází v různém tempu k dozrávání jednotlivých mozkových 

struktur, které jsou důvodem, proč se motorické systémy rozvíjejí postupně 

a v nestejném tempu. Motorický vývoj je jedním z ukazatelů celkového vývoje dítěte. 

Motorické dovednosti mají význam pro poznávání věcí kolem sebe od počátku života, 

manipulace a úchop umožňují bližší seznámení s těmito objekty. Zpočátku slouží dítěti 

k poznávání ústa, od dvou měsíců života začíná nabývat na významu funkce ruky 

a dochází k rozvoji koordinace pohybů rukou. Přibližně od šesti měsíců si dítě dovede 

přendávat hračky z ruky do ruky, rozvíjí se koordinace očí a rukou, úchop předmětu je 

přesnější. Po devátém měsíci bere dítě malé předměty mezi palec a ukazovák, což 

nazýváme klíšťkovým úchopem. 

V období batolecím dítě disponuje již celou řadou pohybových dovedností, s nimiž 

různým způsobem experimentuje. Novou zkušeností je ovládání vlastního těla, 

motorické dovednosti se stávají pro dítě i prostředkem k uspokojení jiných potřeb, např. 

orientace v prostředí. Motorický vývoj umožňuje samostatnější uspokojování potřeby 

stimulace. Každé dítě potřebuje pro svůj rozvoj přiměřený přísun podnětů, a proto by 

mělo mít možnost jejich samostatného výběru. Mělo by si vybrat podle svých potřeb 

podněty, které mu nejvíce vyhovují, a mohlo se jimi zabývat v době, kdy je k tomu 

nejlépe disponované. Optimální stimulace dítěte má význam pro jeho samostatnou 

lokomoci a manipulaci (Vágnerová 2005). 
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V předškolním věku se výrazně mění kvalita motoriky. Jednotlivé pohyby jsou 

přesnější, cílenější, rytmičtější, zlepšuje se celková obratnost a koordinace jednotlivých 

pohybů. Zároveň se dítě stává vytrvalejším v různých dovednostech, které vykonává 

opakovaně až do svého uspokojení. 

Dovednost pohybovat se z místa na místo chůzí, během, lezením, skákáním apod., 

nazýváme hrubou motorikou. Ta se velmi rychle vyvíjí v prvním roce života dítěte. 

Uchopovací činností a manipulací s nejrůznějšími předměty dochází rovněž k rozvoji 

jemné motoriky, která se vyvíjí postupně a závisí i na úrovni zrakového vnímání. 

Vývoj jemné motoriky probíhá v součinnosti s vývojem laterality ruky a můžeme jej 

spatřovat v mnoha činnostech. U batolete se zpřesňují motorické pohyby ruky 

především při manipulační hře, později konstruktivní hře nebo v počátečních 

dovednostech sebeobsluhy. Důležitým momentem ve vývoji jemné motoriky je doba, 

kdy se dítě začíná zajímat o tužku a kreslení. V období předškolním dochází k dalším 

pokrokům ve hrách, při navlékání korálků, modelování, kreslení, vytrhávání papíru, 

skládání, stříhání nůžkami a podobných aktivitách. Význam má i rozvoj sebeobsluhy, 

kdy se dítě učí samostatně zapínat a rozpínat knoflíky, zavazovat si tkaničky, používat 

příbor, vykonávat i drobné úklidové práce (Kuchařská; Švancarová 2004). 

Pro vývoj grafomotoriky je nezbytný vývoj hrubé a jemné motoriky, ale i řady 

psychických funkcí. Vývoj grafomotoriky u dětí má velmi osobitý charakter. Je závislý 

na vrozených předpokladech i na správném výchovném vedení. 

Looseová, Piekertová a Dienerová popisují grafomotorický vývoj, v němž zohledňují 

možnosti individuálního vývoje u dětí ve větším věkovém rozpětí (Looseová; 

Piekertová; Dienerová 2007): 

• V období mezi 2 - 3 rokem bývají pohyby při kreslení koordinovanější 

a jemnější, začíná se objevovat intenzivní čárání a používání prvních prvků 

písma. 

• Ve věku 3 - 4,5 let se zlepšují tvarové variace, dítě může kreslit čáry izolované 

i klikaté, může provádět pohyby orientované určitým směrem, kreslí kruhy 
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nejprve otevřené, později zavřené. Objevuje se příčný úchop s nataženým 

ukazováčkem, držení tužky v prstech. Jsou možné vědomé změny směru při 

pohybu tužkou, nepřetržité, více či méně pravidelné pohyby. 

• Mezi 4,5 - 5 rokem můžeme zaznamenat smysluplnou kresbu „hlavonožce" 

představujícího panáčka, grafické formy jsou uspořádány tak, že dávají smysl. 

• V 5 - 7 roce umí dítě obkreslit i samostatně nakreslit velké postavy přibližně 

s deseti detaily, kreslí se správně uchopenou tužkou. 

• V období mezi 6 - 7 rokem je možné psaní a kreslení v linkách, kresby i písmo 

se zmenšují. Od 7 let se písmo vyhraňuje stále individuálněji, je spojitější 

a plynulejší. 
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5. Problematika psaní a její návaznost v RVP PV a RVP ZV 

Psaní a čtení představují klíčovou dovednost, kterou si dítě musí osvojit v prvních 

letech školní docházky. V předškolním období si dítě osvojuje předpoklady pro 

zvládnutí těchto dovedností, což je vymezeno i v obsahu Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání z roku 2004. 

Do současné vzdělávací soustavy v České republice byl zaveden nový systém 

kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty 

jsou vytvářeny na úrovni státní a školní. Státní úroveň představují Národní program, 

vzdělávání (tzv. Bílá kniha) a Rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací 

programy vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy vzdělávání, jako je 

vzdělávání předškolní, základní a střední. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje 

hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí 

v předškolním věku, stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který může 

navazovat základní vzdělávání. 

Koncepce předškolního vzdělávání směřuje k tomu, aby si dítě od útlého věku 

osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své 

celoživotní vzdělávání. Předškolní vzdělávání má za úkol usnadňovat dítěti jeho další 

životní i vzdělávací cestu, vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání 

tím, že budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí. V zájmu 

Propojenosti a plynulé návaznosti předškolního a základního vzdělávání je třeba, aby 

základní škola počítala s přirozenými rozdíly ve výkonech a vzdělávacích možnostech 

dětí této věkové skupiny a jejich psychologická a didaktická specifika začlenila do 

svých forem a metod vzdělávání. Rámcový program pro předškolní vzdělávání pracuje 

se čtyřmi cílovými kategoriemi, kterými jsou rámcové cíle, klíčové kompetence, dílčí 

cíle a dílčí výstupy. Tyto kategorie jsou provázané a vzájemně spolu korespondují. 
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Rámcové cíle vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání a jejich naplňování 

vede k utváření základů klíčových kompetencí. Rámcové cíle jsou následující: 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2. osvojení hodnot 

3. získání osobnostních postojů. 

Klíčové kompetence jsou charakterizovány jako soubory předpokládaných vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 

každého jedince. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské. Předškolní 

vzdělávání by mělo o vytváření klíčových kompetencí cíleně usilovat a položit tak 

dostatečné základy potřebné pro započetí dalšího systematického vzdělávání. 

Jednou z klíčových kompetencí, kterou si předškolní dítě osvojuje, je ovládání 

dovednosti předcházející čtení a psaní, zařazené mezi kompetence komunikativní. 

V obsahu předškolního vzdělávání se osvojování této dovednosti prolíná do jedné z pěti 

vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání Dítě a jeho psychika, podoblasti Jazyk 

a řeč. Ta obsahuje následující dílčí cíle: „osvojení si některých poznatků a dovedností, 

které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy 

sdělení verbální i neverbální" (RVP PV 2004, s. 16). Získávání předpokladů pro 

budoucí psaní je však také součástí vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo a v ní zařazených 

dílčích cílů: „zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj 

a užívání všech smyslů, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, osvojení si věku 

Přiměřených praktických dovedností" (RVP PV 2004, s. 14). 

Vzdělávací úsilí pedagoga směřuje k naplňování daných cílů a za tímto účelem nabízí 

dítěti činnosti a aktivity k rozvoji jemné motoriky, koordinace ruky a oka, pohybových 

a manipulačních dovedností, smyslové a psychomotorické hry, grafické činnosti, nabízí 

možnosti sledovat očima zleva doprava, poznávání některých písmen a číslic, podporuje 

Psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj poznávacích procesů a funkcí, upevňování 

Pracovních a hygienických návyků pro budoucí psaní nezbytných. 
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Základní škola obecně staví na výsledcích práce mateřské školy a současně má řadu 

požadavků, které dítě nezíská prostým zráním, přítomností ve společnosti a někdy ani 

pouze rodinnou výchovou. V prvních ročnících má například česká škola stále značné 

požadavky na grafomotorické dovednosti, zejména na psaní. Obě instituce proto musí 

koordinovat své požadavky tak, aby mezi nimi existovala jasná návaznost, aby se 

některé dovednosti získané v mateřské škole přechodem do školy základní neztrácely 

a naopak, aby mateřská škola připravovala na požadavky základní školy (Mertin 2003). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) stanovuje pojetí a 

cíle základního vzdělávání v základní škole. Základní vzdělávání navazuje na 

předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí 

na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění 

ve společnosti. Osvojování kompetencí je procesem dlouhodobým a složitým, má svůj 

počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání 

a postupně se dotváří v průběhu života. Proto je k jejich utváření a rozvíjení potřeba 

směřovat vzdělávací obsah a veškeré činnosti. Vzdělávací obsah základního vzdělávání 

je v rámcovém programu orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Vzdělávací 

oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Tato oblast se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk 

a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 

Dovednosti získané v oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní 

jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání. Psaní je součástí složky tohoto oboru, Komunikační a slohové 

výchovy. Psaní se zpravidla realizuje v menších časových celcích než je vyučovací 

hodina. V dovednostech, týkajících se psaní, se na konci 1. období očekává dospění 

k následujícím cílům: „zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, píše 

správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní 

Písemný projev, píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení" (RVP ZV 2005, 
s- 14). Obsahem učiva by mělo být utváření základních hygienických návyků (správné 
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sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem), 

technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu), 

žánry písemného projevu (např. adresa, blahopřání, zpráva, pozvánka, dopis), 

jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování. 

Mateřská škola, jako součást vzdělávacího systému, reflektuje ve své činnosti 

požadavky následujícího stupně vzdělávání a připravuje dítě mimo jiné i na roli 

budoucího školáka. 

5.1 Příprava na psaní v mateřské škole 

Předškolní období má svůj význam pro rozvoj osobnosti dítěte i pro rozvoj předpokladů 

pro učení. V mateřských školách pracují učitelé s dítětem za účelem osvojování 

kompetencí v podobě poznatků, dovedností, postojů a hodnot. Na působení mateřské 

školy navazuje školní výuka, a ta může dítěti působit nesnáze, není-li vybaveno 

určitými dovednostmi a návyky. Jedním z předpokladů pro učení je rozvíjení 

dovedností potřebných pro pozdější psaní. Vytváření těchto dovedností v mateřské 

škole předpokládá manipulaci s tužkou, volnost držení tužky, lehkost a plynulost tahu, 

koordinaci ruky a oka, uvolnění ruky a zápěstí. V předškolním věku je vykonáváno ještě 

mnoho dalších činností tělovýchovných, manipulačních, výtvarných a pracovních, které 

pomáhají připravit dítě na psaní. 

Podle Doležalové je třeba se v předškolní přípravě na psaní zaměřit na tyto oblasti: 

• utváření hygienických a pracovních návyků při kreslení, především držení 

kreslicího náčiní 

• rozvoj tělesné a percepční stránky dětské osobnosti: rozvoj kloubní pohyblivosti 

a grafomotorické zručnosti, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, 

rozlišovacích schopností, paměti, představivosti, cvičení očí zleva doprava 

a shora dolů, pěstování rytmického cítění 

• provádění specifických grafomotorických cvičení pro přípravu dětí na psaní 

(Doležalová 1996). 
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5.1.1 Grafomotorické činnosti v předškolním věku 

Děti v předškolním věku se často zabývají kresbou, vymalováváním, obkreslováním 

nebo dokreslováním. Tyto činnosti nazýváme též činnostmi grafomotorickými. Přístup 

ke grafomotorické činnosti při psaní a výtvarné výchově je však naprosto rozdílný. 

Psaní se zaměřuje na přesnější tahy, nápodobu a vystižení žádoucího tvaru a směřuje 

k automatizaci těchto přesných pohybů. Výtvarná výchova využívá fantazie dítěte, 

počítá s rozdílností projevu související s výrazem temperamentu a jedinečností dětské 

psychiky. Ve své podstatě rozdíly nejen respektuje, ale především je oceňuje. Přes tyto 

rozdíly se obě formy grafomotoriky doplňují a vzájemně se ovlivňují. V předškolním 

věku by mělo mít dítě již s grafomotorickými činnostmi bohaté zkušenosti (Svobodová 

2001). 

Určitý stupeň rozvoje grafomotoriky je jedním z předpokladů pro nácvik psaní, a proto 

je třeba neustále jej podněcovat. Za tímto účelem jsou prováděna různá grafomotorická 

cvičení, průpravná cvičení, která mají dítě na psaní připravit. 

Podle Doležalové lze přípravné grafomotorické cviky rozdělit do skupin podle jejich 

účelu (Doležalová 1996): 

• Kresebné cviky, které mají uvolnit ruku dítěte. Znázorňují většinou pohyb nebo 

tvar zvířat nebo předmětů, provádějí se nepodepřenou rukou vsedě nebo vstoje. 

• Cviky, které uvolňují ruku dítěte a zároveň ho připravují na psací pohyby. Jsou 

zaměřené na rozvoj zručnosti, navozují určitý pohyb ruky, typický pro určité 

písmeno. 

• Psaní prvků písmen. Vyžaduje již větší soustředěnost dětí, udržení požadované 

velikosti, rozestupů, přesnosti. 

• Procvičování ruky cviky, které spočívají v protažení drobných svalů ruky 

a uvolnění všech kloubů ruky. Příkladem je imaginární hra na klavír, kmitání 

prstů s motivací padajícího listí, k palci střídavé tisknutí ostatních prstů stejné 

ruky, stisknutí prstů v pěst a rozevření dlaně, vzájemné spojování a odpojování 

prstů obou rukou. 
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Pomocí uvolňovacích grafomotorických cvičení se dítě učí zaznamenávat prvky písma. 

Vývoj prvků probíhá v chronologickém sledu, na který bychom měli brát zřetel. 

Svobodová uvádí metodickou řadu, kdy si dítě osvojuje tvary v následujícím pořadí 

(Svobodová 2001): 

1. volné čmárání 

2. dotyky tužkou, obtisky štětce 

3. „klubíčko" 

4. oblouky 

5. směrové čáry 

6. kružnice, ovály 

7. spirály 

8. spojené oblouky 

9. kličky 

10. zátrhy 

11. ostré obraty 

12. psaníčko 

13. spojování nacvičených tvarů. 

K provádění grafomotorických cviků Svobodová doporučuje i různé techniky 

grafomotoriky: 

1. kresba prstem 

2. kresba pastelem, křídou 

3. kresba tužkou 

4. malba štětcem, hygiena 

5. správné držení grafického náčiní 

6. udržení směru čáry 

7. vybarvování 

8. obkreslování, obtahování 

9. dokreslování 

10. napodobování 

11. vlastní kresba a malba 

12. zvládnutí přípravné techniky psaní. 
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V mateřské škole lze využít pro přípravu na psaní grafomotorické cviky, které navrhuje 

Doležalová. Cviky jsou seřazeny podle obtížnosti, náměty lze různě obměňovat 

a přizpůsobovat daným podmínkám (Doležalová 1996): 

1. Vybarvení obrázku - dítě vybarvuje obrázky v časopisech, omalovánkách, 

pracovních listech i obrázky vlastní. 

2. Obtahování jednotažné linie - dítě obtahuje vzor zvířátka, opakující se řadu 

prvků, plní obrázky s úkolem, při nichž obtahuje cestu. Smyslem je cvičení 

jednotažnosti směru vedené linie, lehkosti vedení ruky a koncentrace dítěte. 

3. Volné vedení linie bez omezení plochy a směru - jedná se o hru s linií 

v podobě kresby různých cestiček, stop nebo čmáranic. 

4. Znázornění pohybu v určitém směru, bez omezení velikosti - dítě 

zaznamenává například opakovaný horní oblouk, vlnovku, klubíčko v rytmu 

motivačních říkadel. 

5. Dokončení obrázku - dítě dokresluje linie podle siluety nebo teček, vede linii 

s částečným prostorovým omezením (např. tašky na střeše), dokresluje tvar 

podle svých představ (např. ovály, čtverce, obdélníky), dokresluje nedokončené 

tvary nebo dekoruje předměty takovými prvky, které byly prováděny v rámci 

přípravných cvičení (např. závitnice, vlnovky). 

6. Zvětšování nebo zmenšování tvarů - dítě zvětšuje, případně zmenšuje obrázky 

(např.list, koruna stromu roste) i některá písmena. 

7. Postupné vytváření jednoduchých obrázků podle vyznačeného vzoru - po 

zvládnutí jednoduchého obrázku (např. myška, motýl) je možno provádět 

i kresby složitější. 

8. Kreslení podle osy souměrnosti - děti si při těchto cvičeních rozvíjejí 

grafomotoriku a upevňují pravolevou orientaci, schopnost nápodoby, rozvíjejí 

představivost a soustředění. Nejprve dokreslují podle osy jednoduché předměty, 

později linie využitelné pro psaní, možností je i kresba oběma rukama najednou. 

9. Etudy - jedná se o sestavy cviků, z nichž lze sestavit obrázek buď v rytmu veršů 

nebo podle vyprávění. 
10. Uvolňovací cviky k nácviku psaní jednotlivých písmen i skupin písmen. 

36 



Při psaní kresebných cviků a prvků písmen se dobře uplatňují říkanky a jejich rytmus 

Dětem se lépe daří kreslit a psát odvážnými, svižnými tahy a jejich činnosti jsou 

radostnější, neboť je rytmus říkanek a veršů dětem blízký a upoutává je. 

Při nacvičování prvků písma je důležité, aby nebyly prvky nacvičovány izolovaně. 

Vždy je třeba pracovat s ohledem na cíl a funkčnost tak, aby dítě vidělo v činnosti 

smysl, bylo zaujato a mohlo rozvíjet i vlastní nápady. Poutavá motivace s využitím 

prožitkového učení je důležitým předpokladem pro úspěšnost cvičení, kde by neměla 

chybět radost a aktivita dítěte. 

5.2 Počáteční výuka psaní v základní škole 

Psaní je složitým procesem a musí mu předcházet důkladná a systematická příprava po 

stránce psychické a motorické. Psaní jako senzomotorická činnost zaměstnává celou 

pozornost jedince, vychází z jeho svalové a duševní činnosti a je ovlivňována vnitřními 

a vnějšími faktory. Mezi vnitřní faktory řadíme individuální úroveň a stav poznávacích 

procesů (vnímání, představ, pozornosti, paměti, myšlení), smyslů a motoriky každého 

jedince. Mezi vnější faktory patří úroveň rodinného a školního prostředí, zejména záleží 

na metodických postupech a vedení. 

Pro psaní je potřebná souhra následujících základních mozkových funkcí a motoriky: 

- analyticko - syntetické činnosti sluchové a zrakové 

- diferenciační činnosti akustické a vizuální (jedná se o sluchové rozlišování 

hlásek a slabik a zrakového rozlišování tvarů) 

- orientace prostorové, pravolevé a časové 

- zrakové a sluchové paměti 

- smyslu pro rytmus 

- schopnosti slučovat jednotlivé složky 

myšlení 

- grafomotorické a optické činnosti jedince. 
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Pro nevyzrálý organismus je nácvik psaní velmi náročnou činností, neboť vyžaduje 

určitou úroveň psychosomatických předpokladů (Doležalová 1996). 

Dle tradiční metodiky se s vlastním nácvikem psaní začíná v 1. roce školní docházky. 

Počítá se s předškolní přípravou a přípravným obdobím při vstupu do školy. Cílem 

přípravného období je připravit žáka na psaní prvních písmen, slov a vět. Přípravné 

období je naplněno systémem uvolňovacích cviků. Jejich cílem je dostatečné procvičení 

a uvolnění ruky a záměrné rozvinutí grafomotoriky dítěte, aby mu počátky psaní 

nečinily obtíže. Délka tohoto období je různá, závisí na individuálních schopnostech 

žáků (Křivánek; Wildová 1998). 

Kromě individuálních zvláštností je třeba přihlížet také k věkovým zvláštnostem. 

Zpočátku se zařazují činnosti krátkodobé, neboť na počátku školní docházky ještě není 

zcela dokončena osifikace kostí zápěstí a drobné svalstvo ruky je relativně ochablé. 

Pohyby ruky jsou tedy i málo přesné a málo jemné. Děti tohoto věku nejsou také ještě 

schopné udržet dlouhou dobu záměrnou pozornost. V rozvoji grafomotoriky je 

zachovávána řada od jednodušších cviků k obtížnějším, od jednodušších tvarů ke 

složitějším, postupně se přechází od jednoduchých k obtížnějším spojům. 

Křivánek uvádí postupnou řadu základních grafických prvků písma (Křivánek; Wildová 

1998): 

1. stoupající / klesající / šikmá čára 

2. ovál pravotočivý / levotočivý / 

3. kružnice pravotočivá / levotočivá / 

4. spirála pravotočivá / levotočivá / 

5. klička horní / dolní/ 

6. oblouk pravý / levý / 

7. oblouk horní / dolní / 

8. spojení horních / dolních / oblouků - arkády / girlandy / 

9. dvojoblouk pravý / levý / 

10. zátrh horní / dolní / 

11. složený zátrh z horního a dolního zátrhu 
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12.hadovka 

13. vlnovka 

14. srdcovka 

15. závit počáteční / koncový / 

16. obrat kličkový, obloučkový a ostrý. 

Tyto elementy mají souvislost s konkrétními písmeny, které se bude žák učit později. 

Proto je při jejich procvičování potřeba navodit zájem žáků vhodnou motivací 

a metodických postupy, aby nebyl budoucí nácvik písmen ohrožen žákovým nezájmem. 

Plynulost a rytmus pohybů při psaní mohou být podporovány různými říkadly, 

písničkami, slovním spojením, které podle Zelinkové přispívají i k psychickému 

uvolnění (Zelinková 1994). 

Podle Mertina je pro vlastní psaní nezbytné rozlišování a napodobování tvarů a směrů, 

zdokonalování prostorové orientace a chápání vztahu celku a části. Učitel by se měl 

nejprve zaměřit na napodobování správného psacího pohybu a žák by měl mít možnost 

sledovat, jak grafický prvek vzniká a probíhá správným směrem od začátku až do 

konce. Teprve po zvládnutí psacího pohybu by měly být zvyšovány požadavky na 

přesnější vystižení tvaru a velikosti. Jakýkoliv spěch v počáteční etapě psaní, 

netrpělivost nebo přetěžování jsou pro další rozvoj grafomotorických dovedností 

škodlivé (Mertin 1992). 

5.2.1 Metodický postup při výuce psaní 

Pro nácvik psaní se u nás nejběžněji používá metoda analyticko-syntetická. Dosavadní 

analyticko-syntetický metodický postup má tri základní charakteristické znaky: 

1. výrazné uplatnění didaktických zásad: 

zásada postupného zvyšování náročnosti, kdy je nácvik psaní veden od 

kresebných cviků po nácvik psaní písmen, slabik, slov a vět 

zásada názornosti, kdy je vzor písmene, slabiky nebo slova předepisován na 

tabuli nebo v sešitu a postup psaní je několikrát vysvětlován 
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2. využití analyticko-syntetických činností: 

- tvar nového písmene je při nácviku rozkládán na prvky a znovu spojován 

v celek 

- nácviku psaní slabik předchází rozklad na hlásky a následuje napsání slabiky 

jako celku, podobné je to u psaní slov a vět 

3. souběžný nácvik čtení a psaní (pokud je to možné). 

Na začátku školního roku v 1. ročníku základní školy je nácvik psaní zaměřen na 

uvolnění celé paže. Začíná se s procvičováním jemné motoriky pomocí různých činností 

(vytrhávání, vystřihování, modelování, manipulace s drobným materiálem) 

a grafomotoriky (kreslení, psaní přípravných cviků). Následují přípravné kresebné cviky 

s vhodnou motivací, nejlépe motivací pohybem (např. včelka poletuje mezi květy - při 

kresbě linie různými směry, auto jede - při nácviku přímých čar). Cviky se doporučují 

provádět vestoje, volnou rukou na větší plochu, používá se měkkých kreslících 

materiálů. Pro specifiku psaní je dobré zaměření na jednotažný pohyb směrem zleva 

doprava. 

Po období uvolňování ruky dochází k nácviku prvků písmen a k jejich psaní je 

používáno tužky. Žáci se učí orientovat v liniatuře, uvědomují si psaný tvar, velikost 

a sklon. Následuje vlastní nácvik písmen, kdy mohou žáci začít psát perem. K upevnění 

znalosti tvarů písmen je pOlJŽÍYáno opisu, přepisu a diktátu. Postupné se při nácviku 
dalších písmen zařazuje i psaní s l a b i k , s l a v a v ě t , T a t o č i n n o s t s e opírá 
o a k u s t i e k o - k i n e s t e t i c k o u a n a l ý z u s l y š e n é s l a b i k y n e b p s l o v a a a n a l ý z u a s y n t é z u 

grafomotorickou. Úkolem další etapy nácviku psaní je ovládání tvarů písmen a jejich 

spojování, osvojení si nčkterých pravopisných pravidel, zdokonalování se v opisu, 

přepisu, diktátu a v psaní dle obrázků. V 1. ročníku se zařazuje i psaní jednoduchých 
samostatných prací. 
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5.2.2 Hygienické návyky při psaní 

Nedílnou součástí výuky psaní je dodržování hygienických návyků, které napomáhají 

úspěšnosti a optimálnímu výkonu žáka při psaní. Vytváření těchto návyků by mělo být 

samozřejmostí už v předškolním věku. Mezi nejzákladnější hygienické návyky 

zařazujeme správnou polohu těla při psaní, správný úchop psacího náčiní a uspořádání 

pracovního místa. 

Poloha těla při psaní 

Žák by měl při psaní pohodlně a stabilně sedět, váha celého trupu spočívá na sedadle, 

nohy jsou opřeny o podlahu. Obě paže jsou položeny na psací podložce, ramena jsou 

stejně vysoko a jejich osa nevybočuje z vodorovné polohy. Hlava je mírně nakloněna 

nad papír, vzdálenost očí od psací plochy je přibližně 25 - 30 cm. Správné sezení 

podporuje i vhodný, přiměřeně vysoký nábytek. 

Správný úchop psacího náčiní 

Psací náčiní drží prostřední prst, ukazováček a palec. První článek prostředního prstu 

podpírá tužku u praváků z pravé strany, u leváků z levé strany, palec přidržuje 

u praváků tužku z levé strany a u leváků z pravé strany, ukazováček shora. Tužka má 

být držena lehce, 3 - 4 cm nad špičkou hrotu. Horní konec tužky má směřovat 

u praváků k pravému rameni a u leváků k rameni levému. Celá píšící ruka spočívá na 

podložce na dvou článcích malíku, aby se při psaní mohla volně posouvat. Správný 

úchop podporuje vhodné psací náčiní (viz. následující kapitola). 

Uspořádání pracovního místa 

Žáci by měli mít na pracovní ploše dostatek místa. Výkon při psaní ovlivňuje také 

natočení psací plochy. Praváci natáčejí pravý horní roh sešitu doleva nahoru, leváci levý 

horní roh doprava nahoru. Pro psaní je důležité i světlo dopadající na psací plochu, které 

by mělo dopadat zleva u praváků a zprava u leváků. Jeho intenzita a ostrost by neměla 

poškozovat zrak žáků. 
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Další podmínky pro psaní 

Důležitá pro psaní je i doba, kdy žák píše. Žák by měl být dostatečně koncentrován, 

proto je nejvhodnější zařazení psaní do ranních vyučovacích hodin. V průběhu psaní se 

provádí různá cvičení na uvolnění a procvičení ruky. K důležitým faktorům pro úspěšné 

psaní patří celková pozitivní atmosféra, trpělivost a dostatečné povzbuzení ze strany 

učitele. Hygienické návyky by měly být u žáků stejným způsobem pěstovány 

v rodinách, a to i z hlediska příjemné atmosféry, která je pro psaní nezbytná (Křivánek; 

Wildová 1998). 
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6. Metodika psaní levou rukou 

V současné době již nebývá zvykem přecvičovat leváky na praváky, ale zato se objevila 

tendence nevěnovat kvalitě rukopisu dost pozornosti. V určitém smyslu může tento 

trend levákům pomoci, pokud se jim ještě zpočátku nedán písmenka dostatečně 

vykroužit, ale z dlouhodobějšího hlediska to většině dětí neprospívá, neboť si osvojí 

nesprávné návyky, kterých se budou nesnadno zbavovat. Proto je velmi důležité 

věnovat pozornost správným návykům pro pozdější psaní již v mateřské škole (Healey 

2002). K této problematice se vyjádřil Matějček takto: „Je totiž velmi důležité, aby dítě 

bylo včas podchyceno a vedeno správnou metodikou. " (Matějček 1991, s. 151) 

Podle Křišťanové se metodika psaní levou rukou opírá o základní návyky získané 

a udržované již v předškolním věku při kreslení. Při kresbě se fixují často způsoby pro 

děti nejsnadnější, ale pro budoucí psaní by měly zvládnout směr zleva doprava, upevnit 

si vhodnou polohu ruky, tužky, papíru, procvičovat linie. Důležité jsou cviky pro 

uvolnění celé paže, a to pro hrubou motoriku - pohyby ramenního kloubu, pro střední 

motoriku - pohyby v loketním kloubu, pro jemnou motoriku - pohyby v zápěstí, 

pohyby prstů, pohyby 3 prstů do špetky. Pro uvolňovací cvičení lze použít malých 

tabulí nebo papírů většího formátu připevněných na stěně nebo položených na zemi. 

Dítě při činnosti stojí nebo klečí, pohybuje se celá paže, loket je mírně pod zápěstím 

a dlaň se stáčí k tabuli či papíru. Dalším možným způsobem je obkreslování vzoru na 

průhledné fólie vestoje nebo vsedě, kresba do písku, sněhu apod. Při cvičeních dbáme, 

aby dítě drželo tužku zdola nebo mírně ze strany a využívalo plochy nalevo od osy těla 

(Křišťanová 1995). 

Rodiče i učitelé v mateřských školách by měli dbát na to, aby se dítě naučilo správně 

držet tužku již při kreslení. Za správný je považován úchop tzv. špetkový, kdy dítě drží 

psací náčiní třemi prsty: palcem, prostředníkem a ukazovákem. Tužka je položena na 

kožní řase mezi palcem a ukazovákem, při psaní směřuje k rameni nebo do úhlu 

sevřeného ramenem a loktem (Michalová 1998). 
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Pro vytvoření správného špetkového úchopu nabízí Michalová následující rady: 

- Učíme děti jednotlivé prsty pojmenovat. 

- Procvičujeme špetku bez náčiní napodobením uždibování těsta, makování 

vdolků, solení, vhazování korálků do lahve s úzkým hrdlem. Pro udržení 

nezapojeného malíku a prsteníku v dlani můžeme použít vatovou kuličku, 

vloženou pod tyto dva prsty. 

- Předvedeme správný úchop, který dítě napodobí. Kontrolou držení je zvednutí 

ukazováku, kdy tužka nesmí z ruky vypadnout, neboť je stále přidržována 

palcem a prostředníkem. Správný úchop podpoří také samostatný trojobal na 

tužce nebo plastiková násadka trojúhelníkového průřezu. 

Pokud si dítě osvojí nesprávné držení ruky a psacího náčiní, velmi těžko se ho později 

zbavuje. Následkem pak bývá rychlá únava dítěte, jeho snaha neodpovídá výsledku 

a z toho může vyplynout i získaný nezájem ke psaní. Matějček uvádí: „Správné držení 

psacího náčiní levou rukou je prakticky zrcadlovým obrazem držení praváků. Je však 

třeba dítě tomu naučit, a ne mu pouze dovolit, aby psalo levou rukou - a dále nic." 

(Matějček 1991, s. 151) 

Metodickými postupy pro psaní levou rukou se zabývá několik dalších autorů (např. 

Sovák, Křišťanová, Křivánek). Týkají se správného sezení a držení těla při psaní, 

natočení papíru, správného držení psacího náčiní a postavením ruky. Průkopníkem ve 

zpracování metodiky psaní levou rukou byl Sovák. Podrobně vypracoval základní 

metodické pokyny, které byly ověřeny pozorováním na velkém vzorku leváků: 

1. Poloha těla 

Dítě sedí tak, že má obě ruce předloktí symetricky opřená o desku. Střední 

rovina je dána páteří, od této roviny se nevychyluje ani tělo ani hlava. 

2. Položení papíru 

Levák má papír položen vlevo od střední čáry se sklonem pravého rohu dolů. 

Platí zásada, že dítěti se ponechává volnost sklonu, jak mu vyhovuje. 

3. Psací náčiní 

V levé ruce drží dítě psací náčiní obdobně (zrcadlově) jako pravák. To znamená: 

tužka nebo pero, přidržované neohnutým ukazováčkem, směřuje zpět k rameni 
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(vedle ramene). Ruka se stáčí hřbetem vzhůru, opírá se o předloktí tak, aby 

zápěstní kloub byl uvolněn. Prsty ruky zůstávají pod linkou řádku. Psací náčiní 

si levák odkládá k levé straně, osvětlení zleva zpředu není na závadu. 

4. Sledování písma 

Při psaní postupuje levák tak, aby neustále viděl celý text napsaný na řádce. 

Záleží tu též na správném, individuálně voleném sklonu papíru. 

5. Směr písma 

Směr písma je odleva doprava, tedy k sobě, tj. ke střední čáře, přes kterou sešit 

nepřesahuje doprava. Pokud to levákovi bude činit potíže, není třeba za každou 

cenu vyžadovat písmo ležaté, nakloněné na pravou stranu. 

6. Průpravná cvičení 

Důležitá jsou průpravná cvičení uvolňovací, spojovací a další, stejná jako při 

procvičování pravé ruky u praváků. Jde o uvolnění nejen ruky, ale celého těla 

spolu s uvolněním psychickým. 

7. Příprava 

Zdůrazňuje se i vhodná psychologická příprava žáka, to znamená, že psaní 

levoruké pokládáme za stejně přirozené jako u ostatních žáků psaní pravoruké. 

8. Učitel 

Učitel levoruké psaní přijímá jako věc samozřejmou, nikoli neobvyklou. Nečiní 

žádné výjimky, klasifikuje se kvalita výkonu. Snížená známka nesmí být 

trestem za levoruké psaní. 

9. Postoj kolektivu 

Pokud je to třeba, vhodně učitel usměrní postoj kolektivu klevorukému 

spolužákovi. 
10. Spolupráce s rodinou 

Jde o to, aby se žákovi dostalo psychologické podpory a nikoli, aby se mu 

znechutilo psaní z příliš častého procvičování. Levorukost žáka se nesmí stát 

omluvou pro případné jiné nedostatky (Sovák 1985). 

Podobnou metodiku uvádí i Křišťanová. Podle Křišťanové lze u leváků, kteří začínají 

v 1. třídč psát, očekávat včtší obtížnost, námahu i případné nesnáze než je tomu 

u praváků. Jedná se zejména o dodržení směru zleva doprava a ztíženou možnost 
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pohledu na psaný text, který je znesnadněn sklonem psacího náčiní doleva. Metodiku 

psaní levou rukou popisuje z hlediska psychologických a pedagogických aspektů, 

z hlediska vytváření hygienických a pracovních návyků a z hlediska normativních 

požadavků na znaky písma (Křišťanová 1995): 

1. Držení těla 

Žák sedí rovně, nevychýlen do stran, uvolněn a mírně předkloněn, aby mohl 

„nahlížet na písmo". Obě předloktí se opírají o lavici zčásti. Nohy jsou pevně 

opřené o podlahu, udržuje se optimální vzdálenost očí od sešitu. 

2. Poloha sešitu 

Papír nebo stránka sešitu jsou položeny na lavici mírně vlevo od osy páteře. 

Levý horní roh papíru směřuje mírně nahoru, velikost sklonu je individuální. 

Pravá ruka pomáhá levákovi posunovat papír doleva a nahoru (při psaní na dolní 

linky). 

3. Způsob psaní a druhy psacího náčiní 

Je vhodné dbát na držení psacího náčiní, tj. mírně k rameni. Dlaň se opírá 

o desku stolu, prsty levé ruky se posunují vpravo pod linkou. Tak je zajištěno 

písmo před rozmazáváním. Doporučeným způsobem psaní je zdola - šikmo 

zdola (dlaň pod linkou). Na určitou počáteční dobu pro nácvik správného držení 

pera je vhodné použít násadku z moduritu (Tymichová 1985) nebo úzký kornout 

z papíru, který vychází z psacího náčiní a dotýká se lehce ramene pro kontrolu 

správné polohy tužky nebo pera. Z tužek lze doporučit mikrotužku 0,9, později 

0,7 a pero s tenkým hrotem, které zanechává úzkou a plynulou stopu. 

4. Individuální zřetel k žákovým možnostem držení pera 

Pokud má žák zafixované nesprávné držení tužky ze strany nebo shora, 

pokusíme se dbát na vhodnou polohu sešitu, aby si žák nevytáčel zápěstí. Nutno 

dbát ohled také na grafomotorické možnosti a zvláštnosti dětí, např. stav po 

úrazu ruky, vývojové vady prstů, svalovou ochablost, dyspraxii apod. 

5. Specifika některých znaků písma 

Tvary a velikost písma - zpočátku tolerujeme individuální potřebu psát větší 

písmena, píšeme na tabuli, do vzduchu, do sešitu přes dva řádky. 

Úměrnost, hustota, plynulost písma - potíže může způsobit nedostatečná 

zraková kontrola a nesouvislé posouvání ruky. Žák využívá například k posunutí 
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dlaně pod řádkem okamžiky, kdy doplňuje diakritická znaménka. 

Z psychologického hlediska je oprávněnější psát znaménka bezprostředně nad 

daným písmenem pro zafixování jeho správného tvaru a významu. 

Sklon písma - ve sklonu písma je u leváků doporučena výrazná tolerance. 

Doporučuje se sklon 70 - 75 stupňů doprava, ale připouští se písmo stojaté 

i mírný sklon doleva. 

Rychlost psaní - u leváků lze očekávat pomalejší a kolísavější tempo při psaní, 

proto záleží na výběru vyhovujícího psacího náčiní. V tomto případě je třeba 

vycházet z individuálních potřeb a možností žáka. 

Úprava písma - úprava bývá zpočátku snížena nedokonalým zvládnutím . 

techniky. Je proto nutné upevňovat vhodný způsob držení psacího náčiní 

a kontrolovat posouvání sešitu a jeho polohu. 

6. Uvolňovací cvičení 

Uvolňovací cvičení jsou nezbytnou přípravou ke psaní, ale působí také jako 

relaxační prostředek. Je nutné jejich dodržování vzhledem ke značné svalové 

zátěži prstů a předcházení křečovitému držení psacího náčiní. 

7. Radost z práce 

Učitel by měl povzbuzovat žáka k optimálním výkonům, taktně upozornit na 

konkrétní chyby, vlídně a trpělivě k němu přistupovat, respektovat jeho osobní 

tempo. Povzbuzujícím vedením se zvyšuje snaha o lepší výkon, ale 

i zodpovědnost za výsledek psaní. 

Ve srovnání obou metodik spatřujeme jen nepatrné rozdíly. Pro Sováka je důležitým 

předpokladem pro psaní levou rukou pochopení ze strany rodiny, učitele i kolektivu ve 

třídě. Psaní levou rukou by mělo být považováno za přirozenou věc, vyžadující 

zpočátku větší pozornost, která se však nesmí stát příliš přehnanou. Krišťanová se 

nezabývá postojem kolektivu k levákovi, ale podrobněji se v metodice věnuje specifice 

některých znaků písma. Počítá také se spoluprací rodičů, kterým by na počátku školního 

roku měly být podány základní informace o metodice. Za vhodnou pomůcku pro leváky 

považuje předepisování písmen do sešitu z obou stran. 
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Ani Křivánek se nijak výrazně neodlišuje od ostatních názorů v metodickém vedení 

leváků. Zdůrazňuje důležitost uvolňovacích cviků, pozornost věnuje pěstování 

hygienických návyků při psaní. Učitel by neměl upozorňovat na leváka jako na 

zvláštnost, ale vnímat ho jako jedince, který bude potřebovat citlivou individuální péči. 

Případné neúhledné písmo leváka nedramatizuje, trpělivě s ním pracuje a respektuje 

jeho individuálních zvláštnosti. Při psaní nových tvarů by měl být levákovi ukázán psací 

pohyb také levou rukou (Křivánek; Wildová 1998). 

Zahraniční autorky Looseová, Piekertová a Dienerová shrnuly metodické pokyny pro 

leváky takto: 

• Sedí se rovně, tedy na obou stehnech, váha se nesmí přenášet jen na jednu 

stranu. 

• Sešit nebo papír se nepřitahuje příliš blízko k břichu. Předloktí leží na stole. 

Loket nebo zápěstí se nesmí zvedat ani ohýbat. 

• Sešit nebo papír leží směrem od středu těla doleva. 

• Sešit nebo papír by měl ležet s mírně položeným levým horním rohem výše. 

• Pohyb leváka vychází zvenčí dovnitř, tedy ke středu těla. Ruka navíc zůstává 

v přímé linii s předloktím, pokud možno i pod úrovní písma. Pohyb při psaní 

proto musí mnohem silněji vycházet z prstů. Vypadá to, jako by prsty musely 

psát „nahoru". Jen tak lze zabránit tomu, aby ruka nesmazala to, co bylo právě 

napsáno (např. při psaní inkoustem). 

• Pro plynulý tok pohybů při psaní je nezbytné, aby leváci používali speciální 

plnicí pero pro leváky (s kulatou špičkou) nebo jednorázové pero Tornádo. 

• Každý levák potřebuje věnovat nácviku psaní více času než pravák, aby dosáhl 

plynulého písma. Doporučuje zvolit co nejširší linkování v sešitu. Pamatujeme 

na to, že u leváka se obtížněji vytváří návyk sklonu písma doprava, proto 

tolerujeme, pokud je písmo „stojaté". 

• Levák, který se i přes tyto pomocné prvky nenaučí psát, je možná levák 

s kompenzační dominantností (případně pravák s minimální mozkovou vadou 

postihující pravostranný pohyb) nebo dítě s oboustrannou poruchou jemné 
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koordinace. Jeho dominantní ruku a zručnost (stupeň vývoje a nácviku jemné 

motoriky) musí posoudit lékař nebo psycholog. 

• Je důležité, aby bylo držení těla a pohyby při psaní ukazovány dítěti levou rukou 

při sezení vedle něj (Looseová; Piekertová; Dienerová 2007). 

6.1 Nesprávné návyky a jejich následky 

Získání a osvojení si nesprávných návyků důležitých pro psaní mívá často řadu 

následků. Nesprávné sezení a držení těla při psaní ohrožuje vývoj páteře. Bývá příčinou 

vychýlení osy páteře do strany, tzv. asymetrického syndromu, nebo hrbení páteře, 

tzv. kyfózy. Velmi důležitou podmínkou je plocha, na které si dítě kreslí nebo se učí 

psát. Paže by měla svírat s předloktím pravý nebo tupý úhel, čemuž by měla pomoci 

vhodná výška stolu a židle. 

I nesprávný sklon papíru u dítěte píšícího levou rukou bývá příčinou nevhodné polohy 

celého těla. Pokud se papír posune doprava od osy těla namísto umístění papíru spíše 

nalevo, zhoršují se podmínky pro správné držení psacího náčiní, hlava se pak naklání 

vpravo a dochází k vytáčení zápěstí. Nesprávným způsobem je držení dlaně nad linkou, 

tzv. držení drápovité - shora, nevhodné je i držení dlaně po lince, tzn. ze strany. Tyto 

způsoby držení ruky při psaní se nedoporučují z důvodu zvýšené zátěže na zápěstní 

kloub a možnosti vzniku písařské křeče. Předcházet tomu můžeme kresbou na svislé 

ploše, aby výška kresby byla ve výši brady nebo úst. Při vyšší poloze kresby (např. ve 

výšce očí) může docházet k odkrvování paže a nepříjemným pocitům únavy. 

Rozšířeným návykem, a to nejen u leváků, ale také u praváků, bývá nesprávný úchop 

psacího náčiní. Všechny úchopy, které se liší od úchopu špetkového, jsou nesprávné. 

Rovněž křečovité držení náčiní, i když špetkovým úchopem, musíme považovat za 

nežádoucí. Cituji: „Ukazovák je při tomto úchopu v tenzi, prohnutý, prostupná 

bolestivost vystřeluje do zápěstí, někdy i do celé ruky. Psaní se pak může stát 

neoblíbenou aktivitou, dochází ke snížené rychlosti psaní, únavě ruky, deformaci 

grafémů, postupnému útlumu poznávacích procesů, zvýšené chybovosti v pravopise, 
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jejímž základem je množství odčerpané energie z vlastního aktu psaní." (Michalová 

1998, s. 4) 

Svobodová uvádí následující příklady nesprávného držení tužky (Svobodová 2001): 

• prohnutí ukazováčku mezi prvním a druhým článkem při příliš silném přítlaku 

• prostředníček nepodpírá, ale drží tužku jako třetí prst, čímž dochází ke 

značnému zmenšení pohyblivosti prstů 

• tužku drží palec, ukazovák a prostředník, tužka je opřena o čtvrtý prst 

• držení tužky příliš vysoko nebo nízko 

• tužka je umístěna až ve spodní části prvního článku palce, takže bříško palce ' 

vlastně netlačí na tužku, ale na radiální stranu ukazováku. 

Vytvoření správného špetkového úchopu je poměrně snadné, ale procvičení bývá velmi 

individuální. U dětí s komplikovanými vadami, omezením jemné motoriky, s hlubší 

neurotickou nadstavbou bývá tvoření špetky problémem, a některé toho nejsou schopny 

vůbec. 

Pro fixaci správného uchopení psacího náčiní lze využít různé násadky, které jsou 

vytvarovány pro držení palcem a ukazovákem, a také tužky a pastelky trojúhelníkového 

průřezu. Leváci musí pero nebo tužku po papíře spíše strkat než táhnout, proto jim 

mohou pomoci jemnější tužky. Nyní jsou k dispozici i různé typy per pro leváky se 

zakřivenými hroty, které lehce kloužou po papíře. Sedět by měli leváci tak, aby si 

nepřekáželi lokty s jiným dítětem pravákem. To předpokládá například sezení na levé 

straně dvojitého stolku nebo vedle jiného leváka. 

6.2 Výběr vhodného vybavení pro leváky 

Kromě toho, že je třeba leváka trpělivě chápat a citlivě vést, můžeme mu připravit 

vhodné prostředí, ve kterém se bude cítit příjemně. Pomoci můžeme vhodným 

umístěním psacího stolu a lampičky tak, aby světlo dopadalo na pracovní plochu 
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z pravé strany. Nezanedbatelné je i umístění počítače a počítačové myši nalevo od 

klávesnice. Je dobré uvědomit si potřeby levorukého dítěte a snažit se mu pomáhat. 

Není to tak dávno, kdy lidé neměli jinou možnost než přijmout pomůcky pro praváky. 

V současné době, díky vzrůstajícímu uvědomění problémů laterality, vzrůstá 

i dostupnost pomůcek pro leváky. Těchto pomůcek se objevuje na našem trhu stále větší 

množství a můžeme je tak pořídit z více zdrojů. 

Speciální násadky 

připevní se na standardní pera a tužky, podporují správný úchop, pohodlí" 

a výkonnost dítěte 

Tvarovaná pera (viz. příloha č. 2) 

mnoho z těchto per využívá inkoust odolný proti rozmazávání 

ergonomický design súchopnou zónou usnadňuje psaní levou rukou, snižuje 

námahu a šetří energii 

Tužky (viz. příloha č. 2) 

- tužky a mikrotužky vtrojhranném provedení, tvarované pro správný úchop 

a odlehčené pro lepší psaní 

- používání zaručuje správné držení a získání správných grafomotorických 

návyků 

Trojhranné voskovky, fixy, pastelky (viz. příloha č. 3) 

- s designem pro jisté, ergonomické držení v dětské ruce 

Ořezávátka (viz. příloha č. 3) 

- s nožem na opačné straně přirozené pro leváky 

Nůžky 

- s obrácenými noži pro snazší stříhání a zaoblenými špičkami pro bezpečí při 

práci 
Pravítka (viz. příloha č. 4) 

- číselné měřítko je umístěno zprava doleva, umožňuje levákům měřit tak, aby si 

nemuseli křížit ruce 

Písanky (viz. příloha č. 4) 

- s předlohami i pro leváky na pravé straně linky, aby levák vzor viděl 
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Omalovánky 

- vzory pro vymalovávání jsou umístěny nad sebou, aby byly rovnocenně 

přehledné pro leváky i pro praváky 

Štětce 

- speciální štětce pro kvalitní úchop, při položení na stůl se nekutálí 

Počítače 

- klávesnice, počítačová myš a joysticky jsou uzpůsobeny pro levoruké uživatele 

Mezi další pomůcky patří například nůžky na maso, otvíráky na konzervy, vývrtky, 

škrabky, příbory nebo nože s ostřením pro levou ruku, zahradnické nůžky. 

Neopomenutelným předmětem jsou i hudební nástroje, z nichž jsou levákům nabízeny 

především kytary akustické, basové a elektrické. 

V Praze 8, v Křižíkově ulici, byl dne 19. 6. 2007 otevřen specializovaný obchod, který 

nabízí nejrůznější předměty pro leváky. Založili jej členové Klubu pro levoruké, jehož 

cílem je usnadnit život levorukým dětem. Informace a zároveň možnost nákupu zboží je 

možné také získat na internetových stránkách obchodu www.levaruka.cz. Druhým 

rokem je také v provozu web, www.prolevaky.cz. Je určen nejen populaci levoruké 

nebo přeučeným levákům, ale i jejich blízkým osobám a dalším zájemcům. Web je 

přímo spojen s internetovým obchodem se speciálním sortimentem zboží, které je stále 

rozšiřováno. 

Další informace je také možné získat v odborných časopisech (např. Děti a my, 

Rodina a škola, Informatorium 3-8, Psychologie dnes) a knižních publikacích (např. 

Výchova leváků v rodině, Leváci a jejich výchova, Bezstarostné roky) určených pro 

učitele a rodiče leváků. Pomohou zodpovědět otázky ve výchově leváků a poskytnout 

znalosti pro převzetí aktivní role v rozvoji a růstu levorukých dětí. 

Pro rozvíjení grafomotorických dovedností a počátečního psaní existuje celá řada 

stimulačních programů. Kromě programu české autorky Michalové Čáry máry 1. 

a programu zahraničních autorů Looseové a kol. Grafomotorika pro děti předškolního 

věku, které jsem použila ve své empirické části, uvádím ještě některé další materiály 
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dostupné na našem trhu (viz. příloha č. 5). Uvedené materiály jsou dobře použitelné pro 

leváky i praváky. 

Pokud vyřešíme hlavní problémy, které by představovaly pro levoruké dítě možné 

obtíže, samo si již zpravidla najde v dané situaci vlastní řešení. 

53 



II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Cíl, úkoly, hypotézy 

Cílem výzkumu je prostřednictvím experimentálně sestavených grafomotorických 

programů ověřit možnosti rozvoje a nápravy grafomotorických dovedností a návyků pro 

budoucí psaní u leváků před vstupem do základní školy. 

Úkoly: 

1. Zjistit, jaké mají leváci podmínky v rodině a jak rodiče na problematiku leváctví 

nahlížejí. 

2. Zjistit, jaké mají leváci podmínky v mateřské škole. 

3. Zjistit úroveň grafomotorických dovedností a návyků pro budoucí psaní 

u leváků v mateřské škole. 

4. Sestavit 2 grafomotorické programy (viz. s. 59 - 72) a zjistit jejich účinnost 

v rozvoji grafomotorických dovedností a návyků pro budoucí psaní. 

5. Porovnat úspěšnost obou skupin leváků v rozvoji grafomotorických dovedností 

a návyků pro budoucí psaní v závislosti na druhu grafomotorického programu. 

Hypotézy: 

1. Předpokládám, že grafomotorický program zaměřený speciálně na motorické 

činnosti nebude účinnější než grafomotorický program zaměřený na celkový 

rozvoj osobnosti. 

Ověřování hypotéz: 

1. Hypotézu o účinnosti obou grafomotorických programů si ověřím na všech 

lekcích programů a na výsledcích výstupních testů, které vzájemně porovnám. 
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2. Výzkumné šetření 

v 

2.1 Časová organizace 

Výzkum byl zahájen šetřením formou písemných dotazníků pro rodiče leváků v měsíci 

únoru 2007. Dotazníky byly rozdány rodičům na deseti mateřských školách v Kolíně 

a jeho okrese. Ve stejném období byl veden řízený rozhovor s učitelkami mateřských 

škol, na nichž byl následně zahájen výzkum s levorukými dětmi. 

Výzkum s dětmi byl uskutečněn na šesti mateřských školách v okrese Kolín. Výzkumný-

soubor tvořilo 30 dětí, které byly podle informací získaných od učitelek již 

vyhraněnými leváky. Vybrané děti byly v posledním ročníku mateřské školy před 

vstupem do základní školy ve věku 5 - 6,5 roku, složení podle pohlaví tvořilo 

18 chlapců a 12 dívek. Počet dětí na jednotlivých mateřských školách byl následující: 

MŠ Bachmačská Kolín: 7 leváků 

MŠ Kmochova Kolín: 3 leváci 

MŠ Štítného Kolín: 5 leváků 

MŠ Jeronýmova Kolín: 8 leváků 

MŠ Zásmuky, okres Kolín: 5 leváků 

MŠ Dolní Chvatliny, okres Kolín: 2 leváci 

Výzkum s dětmi na mateřských školách byl realizován v časovém rozmezí 5 měsíců, od 

února 2007 do června 2007. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Součástí výzkumu 

bylo provedení vstupních testů u všech dětí v měsíci únoru a výstupních testů v měsíci 

červnu. V době od února do června byly uskutečněny lekce s dětmi podle dvou 

sestavených grafomotorických programů. 

Oba grafomotorické programy se skládaly ze 20 lekcí, které probíhaly po dobu 1 5 - 1 6 

týdnů, většinou 1 - 2x týdně podle možností školy a přítomnosti vybraných dětí. Délka 

lekcí trvala přibližně 30 minut. S grafomotorickým programem č. 1 pracovaly děti 

z MŠ Bachmačská Kolín, MŠ Kmochova Kolín a MŠ Štítného Kolín. Program byl 
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zaměřen především na činnosti motorické, související s uvolněním ruky a posílením 

grafomotorických dovedností (viz. s. 59). S grafomorickým programem č. 2 pracovaly 

děti z MŠ Jeronýmova Kolín, MŠ Zásmuky a MŠ Dolní Chvatliny. Program byl více 

zaměřen na práci s celou osobností dítěte s následným upevňováním grafomotorických 

dovedností (viz. s. 66). 

2.2 Výzkumné metody 

Ve výzkumu, jehož cílem bylo ověření možnosti rozvoje a nápravy grafomotorických 

dovedností a návyků pro budoucí psaní u leváků, byly použity následující metody. 

2.2.1 Dotazník 

Pro získání důležitých doplňujících informací o výchově leváků v rodině byl sestaven 

písemný dotazník pro rodiče leváků. Úkolem bylo zjistit, jaké mají leváci podmínky 

v rodině a jak rodiče na problematiku leváctví nahlížejí (viz. příloha č. 6). Informace 

byly shromážděny a vyhodnoceny. 

2.2.2 Rozhovor s učitelkami 

K získání základních informací o podmínkách výchovy a vzdělávání leváků v mateřské 

škole byl do výzkumné části zařazen rozhovor s učitelkami. Jednalo se o metodu 

řízeného rozhovoru, který obsahoval 7 otázek: 

• Kolik vyhraněných leváků je ve třídě? 

• Jaké má mateřská škola pro leváky pomůcky? 

• Je mateřská škola vybavena odbornou literaturou s tématikou leváctví? 

• Jaké problémy jsou u leváků spatřovány nejčastěji? 

• Jak často jsou zařazovány uvolňovací cviky ruky a grafomotorická cvičení? 

• Spolupracuje mateřská škola v oblasti leváctví s rodiči a jak? 

• Navštívila učitelka nějaký seminář s tématikou laterality, leváctví, 

grafomotoriky? 
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Odpovědi byly zapisovány a poznatky z rozhovorů o podmínkách leváků v mateřské 

škole byly celkově vyhodnoceny. 

2.2.3 Vstupní test 

r 

Úkolem vstupního testu bylo zjištění úrovně grafomotorických dovedností a návyků pro 

budoucí psaní u leváků. Test obsahoval 6 grafomotorických listů pro každé dítě. Obsah 

vstupního testu byl poměrně rozsáhlý, proto byl prováděn ve dvou dnech s potřebnými 

přestávkami a odreagováním. Pro psaní prvních tri listů měly děti k dispozici silné 

trojhranné pastelky, pro další tri listy používaly trojhranné obyčejné tužky pro podporu . 

správného úchopu. Činnost byla dětem vysvětlena, motivována obrázkem, říkankou, 

krátkým příběhem. V jejím průběhu nebylo do činnosti zasahováno. Průběh a výsledek 

byl zhodnocen dle stanovených kritérií a zaznamenán do tabulky (viz. příloha č. 7). 

Každý list zjišťoval jiný grafický prvek: 

1. list - kruhy - včelka obletuje květiny (viz. příloha č. 8) 

2. list - vlnovka - voda pro rybičku (viz. příloha č. 9) 

3. list - horní oblouky - žába skáče po kamenech (viz. příloha č. 10) 

4. list - spojené dolní smyčky - kouř z komínů (viz. příloha č. 11) 

5. list - svislé a šikmé čáry mezi linkami - tráva a stromy (viz. příloha č. 12) 

6. list - dolní zátrhy opakovaně na lince - vlny na moři (viz. příloha č. 13) 

List č. 1, 3, 4 a 5 byl vybrán ze souboru Psaní jako hraní I. (Line; Filcík 1994), ostatní 

listy byly vybrány z praxe učitelek mateřských škol. Pořadí listů bylo seřazeno podle 

náročnosti grafických prvků od nejjednoduššího ke složitějšímu. Obsahem všech listů 

bylo dokreslení prvku podle vzoru s motivačními obrázky, na listech č. 1, 2, 3, 4 bez 

předkreslených linek, na listech č. 5 a 6 již se směrováním tvaru na předkreslené linky. 

Test byl zaměřen na sledování těchto oblastí: 

1. držení těla 

2. poloha papíru 
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3. postavení ruky 

4. úchop tužky 

5. přítlak na tužku 

6. grafomotorika 

Pro vyhodnocení testu bylo stanoveno následující hodnocení: 

1. Držení těla A správně - sedí rovně po celou dobu práce 
B sedí rovně, občas vytáčí tělo do strany 
C hrbí se, příliš se předklání 
D nesedí klidně, vyklání se do stran 

2. Poloha papíru A správně - papír vlevo od osy těla, levý horní roh směřuje nahoru 
B papír rovně, příliš blízko těla 
C papír vpravo od těla 
D s papírem podle potřeby otáčí 

3. Postavení ruky A správně - šikmo zdola 
B držení ze strany - boční 
C držení shora - drápovité 
D jiné držení 

4. Úchop tužky A správně - špetkový úchop 
B špetkový úchop, ale křečovité držení 
C úchop tužky třemi prsty 
D jiný úchop 

5. Přítlak na tužku A správně - přiměřený přítlak 
B přítlak nerovnoměrný 
C přítlak slabý 
D přítlak příliš silný 

6. Grafomotorika A uvolněná ruka, rovnoměrné tahy, správné tvary 
B méně uvolněná ruka, nerovnoměrné tahy, menší tvarová nepřesnost 
C méně uvolněná ruka, nejisté tahy, větší tvarová nepřesnost 
D neuvolněná ruka, nejisté tahy, tvary nezvládnuty vůbec 

Optimální stav v jednotlivých sledovaných oblastech je stanoven pod písmenem A. 

Na základě uvedené tabulky byl vstupní test kvalitativně vyhodnocen. 
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2.2.4 Grafomotorické programy 

V další fázi výzkumu byl se dvěma skupinami leváků prováděn jiný grafomotorický 

program. Formou pravidelně probíhajících lekcí na mateřských školách byla zjišťována 

účinnost obou programů pro rozvoj grafomotorických dovedností a návyků pro budoucí 

psaní u leváků. 

V lekcích obou grafomotorických programů bylo dbáno následujících zásad: 

sezení vzpřímené, obě chodidla položená na podlaze 

- uvolněná ramena, předloktí leží volně na stole 

- ruka, kterou píšeme, leží už od lokte na stole 

loket a zápěstí se nesmí zvedat a musí mít dostatek místa 

tužka leží na prostředníku, drží ji palec a ukazovák 

- list papíru nepřitahovat blízko k tělu, u leváků leží vlevo od středu těla. 

2.2.4.1 Grafomotorický program č. 1 

Inspirativním materiálem pro sestavení grafomotorického programu č. 1 byla publikace 

s názvem Čáry máry 1. (Michalová 1998). Tato publikace je určena především dětem 

předškolního a mladšího školního věku s cílem posílit grafomotorické dovednosti, 

potřebné pro úspěšný start ve škole. Děti se při práci s pracovními listy učí, jak zacházet 

s psacím a kreslicím náčiním, zpřesňovat pohybovou koordinaci ruky a oka s rukou, 

posilovat jemné svalstvo prstů. Soubor listů obsahuje předkreslené tvary, které 

umožňují dětem napodobovat a zaznamenávat je podle vzoru. Důraz je kladen na 

uvolnění celé paže dítěte, proto jsou doporučovány cviky zaměřené na hrubou motoriku 

(pohyby ramenního kloubu), střední motoriku (pohyby v loketním kloubu) a následně 

pak na jemnou motoriku (pohyby v zápěstí, pohyby prstů dominantní ruky a jejich 

špetky). 
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K sestavení programu jsem použila vždy 5 listů z každého ze 4 oddílů 

publikace - obrázky s úkolem, znázornění pohybu v určitém směru, obtahování 

jednotažné linie a cvičení na zobratnění špetky a zápěstí: 

• 1. oddíl - obrázky s úkolem: doplněno průpravnými cviky na rozvoj hrubé 

motoriky, uvolňování ramenního kloubu. Předkreslený kresebný cvik mají děti 

několikrát obtahovat (přibližně 10 opakování), nejprve na velkém formátu 

papíru na zemi, v poloze vkleče, s oporou dominantní ruky o podložku 

(podlahu). Obtahování je prováděno prstem a voskovým pastelem. Po 

průpravných cvičeních následuje grafomotorické cvičení se samotným 

pracovním listem (viz. 1 . - 5 . lekce). 

• 2. oddíl - znázornění pohybu v určitém směru: spojeno s cviky na uvolňování 

loketního kloubu. Děti mají cvik napodobovat prstem ve vzduchu, potom 

několikrát obtahovat prstem nebo suchým štětcem vestoje u stolku. Při nápodobě 

pohybu má být loket zdvižený. Následují grafomotorická cvičení s pracovním 

listem (viz. 6 . -10 . lekce). 

• 3. a 4. oddíl - obtahování jednotažné linie a cvičení na zobratnění špetky 

a zápěstí: doplněno cviky zaměřenými na rozvoj jemné motoriky a osvojení si 

správného špetkového úchopu kresebného náčiní. Pro osvojení správného 

úchopu je použito těchto činností - vhazování korálků nebo koření do lahvičky 

s užším hrdlem, cvičení jednotlivých prstů při říkance, napodobování solení, 

makování, uždibování, držení vatové kuličky pod malíkem a ukazováčkem. 

Pokračováním jsou grafomotorická cvičení (viz. 11. - 20. lekce). 

Pořadí pracovních listů jsem vybrala dle stupňující se obtížnosti kresebných cviků (viz. 

příloha č. 14). Pomůckami pro grafomotorická cvičení byly silné trojhranné pastelky 

a měkké trojhranné tužky. Výchozí pozice byla „vsedě ". 

Délka průpravných cvičení pro uvolnění celé paže byla individuálně přizpůsobena 

každému dítěti, jejich zájmu a potřebám. Využila jsem motivaci pomocí obrázků, 

pohybu a rytmu říkanek. V průběhu lekcí jsem se snažila o to, aby činnosti byly pro děti 

zajímavé a přiměřené, aby je nerozptylovaly jiné podněty, aby byla v popředí radost 
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a aktivita dítěte. Součástí motivačního prostředku byla povzbuzení a pochvala, ocenění 

snahy a úsilí. Na závěr lekce byla zařazena relaxace. Pro relaxaci a uvolnění mezi 

cvičeními jsem použila říkanky a písně s procvičením prstů a uvolněním zápěstí, např. 

To je táta..., Prstíky se potkaly, Pekla vdolky, Ťuká, ťuká deštík (viz. příloha č. 15). 

Program lekcí: 

1. lekce 

Motivace: Lyžař projíždí mezi smrčky (pohyb). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení hrubé motoriky - obtahování 

kresebného cviku na zemi vkleče na velkém formátu papíru, obtahování 

prstem, voskovým pastelem /uvolněnost pohybu, švih v ruce/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 6: obtažení linie mezi obrázky. 

2. lekce 

Motivace: Které dvě kočičky si spolu hrají (pohyb). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení hrubé motoriky - obtahování 

kresebného cviku na zemi vkleče na velkém formátu papíru, obtahování 

prstem, voskovým pastelem /uvolněnost pohybu, švih v ruce/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 10 - obtažení linií mezi obrázky. 

3. lekce 

Motivace: Pro kterou hračku si kluk jede (pohyb). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení hrubé motoriky - obtahování 

kresebného cviku na zemi vkleče na velkém formátu papíru, obtahování 

prstem, voskovým pastelem /uvolněnost pohybu, švih v ruce/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 12 - obtažení linií mezi obrázky. 

4. lekce 

Motivace: Pomoz najít motýlkovi kytičku (pohyb). 
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Průpravné cvičení: zaměření na cvičení hrubé motoriky - obtahování 

kresebného cviku na zemi vkleče na velkém formátu papíru, obtahování 

prstem, voskovým pastelem /uvolněnost pohybu, švih v ruce/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 16 - znázornění cesty labyrintem. 

5. lekce 

Motivace: Která kočka chytí myšku (pohyb). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení hrubé motoriky - obtahování 

kresebného cviku na zemi vkleče na velkém formátu papíru, obtahování 

prstem, voskovým pastelem /uvolněnost pohybu, švih v ruce/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 19 - znázornění cest v labyrintu. 

6. lekce 

Motivace: Z vlny klubko umotáme (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení střední motoriky - znázornění 

pohybu ve vzduchu, obtahování kresebného cviku na pracovním listě 

u stolku vestoje, zdvižený loket, obtahování prstem, suchým štětcem 

/uvolněnost pohybu, pohyb v určitém směru/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 21 - vinutí, namotávání klubíček 

různými směry. 

7. lekce 

Motivace: Šišky nebo vajíčka (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení střední motoriky - znázornění 

pohybu ve vzduchu, obtahování kresebného cviku na pracovním listě 

u stolku vestoje, zdvižený loket, obtahování prstem, suchým štětcem 

/uvolněnost pohybu, pohyb v určitém směru/. 

G r a f o m o t o r i c k é cvičení: pracovní list s. 24 - vinutí, namotávání oválů 

různými směry. 

8. lekce 

Motivace: Eva skáče přes švihadlo (říkanka). 
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Průpravné cvičení: zaměření na cvičení střední motoriky - kresba horního, 

potom spodního oblouku do hrubého povrchu, do krupice na tácu prstem, 

klacíkem, kamínkem vkleče na zemi i vestoje u stolku. Potom obtahování 

kresebného cviku na pracovním listě u stolku vestoje, zdvižený loket, 

obtahování prstem /uvolněnost pohybu, pohyb v určitém směru/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 32 - horní a dolní oblouky. 

9. lekce 

Motivace: Parník pluje kolem ostrovů (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení střední motoriky - kresba vlnovky 

do hrubého povrchu, do krupice na tácu prstem, klacíkem, kamínkem vkleče 

na zemi i vestoje u stolku. Potom obtahování kresebného cviku na 

pracovním listě u stolku vestoje, zdvižený loket, obtahování prstem 

/uvolněnost pohybu, pohyb v určitém směru/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 33 - vlnovky. 

10.lekce 

Motivace: Táta řeže pilou dříví (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení střední motoriky - kresba zubů pily 

do hrubého povrchu, do krupice na tácu prstem, klacíkem, kamínkem vkleče 

na zemi i vestoje u stolku. Potom obtahování kresebného cviku na 

pracovním listě u stolku vestoje, zdvižený loket, obtahování prstem 

/uvolněnost pohybu, pohyb v určitém směru/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 35 - ostré zátrhy. 

11.lekce 

Motivace: Po obloze pluje mrak (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky - trhání papíru, 

sestavení obláčku, obtahování kresebného cviku na pracovním listě vsedě 

u stolku, podepřený loket a zápěstí, obtahování prstem, suchým štětcem 
/uvolněnost pohybu, prostorová a směrová orientace, držení kreslicího 

náčiní/. 
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Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 36 - ,jednotažka", obkreslení 

obrázku jedním tahem. 

12.lekce 

Motivace: Tahle kačka bláto tlačká (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky - cupování a trhání 

vaty, sestavení rybníčku, obtahování kresebného cviku na pracovním listě 

vsedě u stolku, podepřený loket a zápěstí, obtahování prstem, suchým 

štětcem /uvolněnost pohybu, prostorová a směrová orientace, držení 

kreslicího náčiní/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 40 - ,jednotažka", obkreslení 

obrázku jedním tahem. 

13.lekce 

Motivace: Zajíček v lese (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky - vhazování 

korálků různých velikostí do lahvičky s užším hrdlem, obtahování 

kresebného cviku na pracovním listě vsedě u stolku, podepřený loket 

a zápěstí, obtahování prstem, suchým štětcem /uvolněnost pohybu, 

prostorová a směrová orientace, držení kreslicího náčiní/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 43 - ,jednotažka", obkreslení 

obrázku jedním tahem. 

14.lekce 

Motivace: Mlsný medvídek (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky - vhazování 

hrachu, kukuřice a nového koření do lahvičky s užším hrdlem, obtahování 

kresebného cviku na pracovním listě vsedě u stolku, podepřený loket 

a zápěstí, obtahování prstem, suchým štětcem /uvolněnost pohybu, 

prostorová a směrová orientace, držení kreslicího náčiní/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 44 - ,jednotažka", obkreslení 

obrázku jedním tahem. 
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15.lekce 

Motivace: Pes Azor (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky - nápodoba solení, 

makování, cvičení špetky bez náčiní, obtahování kresebného cviku na 

pracovním listě vsedě u stolku, podepřený loket a zápěstí, obtahování 

prstem, suchým štětcem /uvolněnost pohybu, prostorová a směrová 

orientace, držení kreslicího náčiní/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 47 - ,jednotažka", obkreslení 

obrázku jedním tahem. 

16. lekce 

Motivace: Pro slepičku nasypeme pšeničku (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky - cvičení 

jednotlivých prstů (pojmenování, zdravení, cvičení při říkance), nápodoba 

pohybu ťukání prstem na pracovním listě vkleče na zemi, vsedě u stolku 

/uvolněnost zápěstí, držení kreslicího náčiní/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 48 - „tapping", ťukání tužkou. 

17. lekce 

Motivace: Na každou stopku udělej švestku (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky - cvičení 

jednotlivých prstů (pojmenování, zdravení, cvičení při říkance), nápodoba 

kresebného cviku prstem na pracovním listě vkleče na zemi, vsedě u stolku, 

pod malíkem a prsteníkem držíme vatovou kuličku /uvolněnost zápěstí, 

držení kreslicího náčiní/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 50 - ovály, zaokrouhlovací pohyb 

do všech stran. 

18. lekce 

Motivace: Třešně nejdřív očesáme (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky - cvičení 

jednotlivých prstů (pojmenování, zdravení, cvičení při říkance), nápodoba 
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kresebného cviku prstem na pracovním listě vkleče na zemi, vsedě u stolku, 

pod malíkem a prsteníkem držíme vatovou kuličku /uvolněnost zápěstí, 

držení kreslicího náčiní/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 51 - klubíčka, zaokrouhlovací 

pohyb do všech stran. 

19. lekce 

Motivace: Květiny na louce (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky - cvičení 

jednotlivých prstů, nápodoba kresebného cviku prstem na pracovní listě 

vestoje i vsedě u stolku, pod malíkem a prsteníkem držíme vatovou kuličku 

/uvolněnost zápěstí, držení kreslicího náčiní/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 55 - pravidelné smyčky dokola. 

20. lekce 

Motivace: Namotej spirálky drátů (říkanka). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky - cvičení 

jednotlivých prstů, nápodoba kresebného cviku prstem na pracovní listě 

vestoje i vsedě u stolku, pod malíkem a prsteníkem držíme vatovou kuličku 

/uvolněnost zápěstí, držení kreslicího náčiní, svižný pohyb bez přetahování/. 

Grafomotorické cvičení: pracovní list s. 57 - zmenšování a zvětšování 

dolních a horních smyček do prostorově vymezených tvarů. 

2.2.4.2 Grafomotorický program č. 2 

Při sestavení programu č. 2 jsem se inspirovala knihou Grafomotorika pro děti 

předškolního věku (Looseová; Piekertová; Dienerová 2007). Cílem této knihy je 

podporovat vytváření dovednosti psaní v souladu s praktickým procvičováním 

základních oblastí vnímání (hmatové, kinestetické, vestibulární) až po vlastní nácvik 

dovednosti psaní. V popředí podpůrné koncepce této knihy je podpora dítěte, která se 

řídí jeho schopnostmi, přináší mu radost a zábavu a jeho prožitky úspěchu 
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z jednotlivých činností může u dítěte zvyšovat motivaci. Tento podpůrný model je 

použitelný pro děti s grafomotorickými obtížemi i pro děti bez nápadností. 

K vytvoření programu jsem použila příběhy o ježkovi z výše uvedené knihy jako hlavní 

motivaci pro celé cvičení. K jednotlivým příběhům jsem vybrala průpravná cvičení, 

která mohou podpořit různé oblasti dětského vývoje důležité pro pozitivní vývoj psaní. 

Úkolem průpravných cvičení bylo působení na celkový rozvoj dítěte v oblasti hrubé 

a jemné motoriky, koordinace rukou, ruky a očí, hmatově-kinestetickém vnímání 

(hmat), vestibulárním vnímání (rovnováha), regulace svalového napětí a vnímání těla. 

Tato cvičení jsem přizpůsobila skupině dětí, s nimiž jsem pracovala, a podmínkám. 

výzkumu na mateřských školách. Délka cvičení byla individuálně přizpůsobena 

každému dítěti, děti měly možnost rozšířit náplň praktických činností, které jsou běžně 

zařazovány v každodenním programu mateřské školy a spojovány s jejich aktuálními 

prožitky (viz. 1. - 20. lekce). 

Průpravná cvičení předcházela grafomotorickým cvikům na pracovních listech. Pořadí 

pracovních listů jsem vybrala dle stupňující se obtížnosti jednotlivých prvků psaní (viz. 

příloha č. 16). Pomůckami pro grafomotorická cvičení byly silné trojhranné pastelky 

a měkké trojhranné tužky. Výchozí pozice byla „vsedě ". 

Obsahem lekcí bylo přivítání s dětmi, vzpomínka na předchozí příběh a motivace 

dalším příběhem, průpravná cvičení, grafomotorická cvičení, relaxace. Při cvičeních 

jsem dbala na to, aby na děti nepůsobilo příliš mnoho podnětů současně, aby byl 

v popředí zájem a možnosti dítěte, jeho aktivita a radost ze hry. Proto jsem počítala 

i s případnou změnou cvičení, využití jeho variací, popřípadě i jeho přerušení. 

V průběhu lekcí byly děti povzbuzovány, pozitivně hodnoceny, měly možnost 

odreagování změnou činností. Podporovala jsem aktivitu a samostatnost dětí, oceňovala 

jejich snahu a úsilí. 
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Program lekcí: 

1. lekce 

Motivace: Domeček na kraji lesa (1. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, koordinace rukou 

a očí - kresba do krupice na tácu, děti kreslí prsty do krupice cestičku, jezdí 

po ní kamínkem, klacíkem /jemná motorika, zrak, hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 1 a 2 - dokreslení obrázku dle 

předlohy. 

2. lekce 

Motivace: Ježčí rodiče čekají miminko (2. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, koordinace rukou 

a očí - kresba ježčího domečku do krupice na tácu prstem, klacíkem vstoje u 

stolku, malba domku prstovou barvou na větší formát papíru vkleče na zemi 

/jemná motorika, zrak, hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 9 - vinutí klubíček. 

3. lekce 

Motivace: Pokřtění Franty Nosáče (3. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, zraku 

a hmatu - vytvoření nosu z papírové ruličky, pomalování prstovými barvami 

prstovou barvou /jemná motorika, zrak, hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 13 - ovály. 

4. lekce 

Motivace: U sovy kořenářky (4. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení zraku, sluchu - děti si přikládají 

papírové ruličky na nos a dívají se do zrcadla, předvádí ježkovy emoce -

zlost, rozčilení, radost, smutek apod., výrazy mohou doprovázet zvuky /zrak, 

sluch/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 16 - volné čáry. 
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lekce 

Motivace: Franta se zlobí (5. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, koordinace rukou 

a očí, zraku, hmatu - na velký arch papíru obkreslení tvaru těla 1 - 2 dětí na 

zemi, dokreslení detailů a vybarvení voskovými pastelkami, ukazování 

jednotlivých částí těla /jemná motorika, zrak, hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 18 - orientované čáry. 

lekce 

Motivace: Franta je zamilovaný (6. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, zraku, hmatu, 

sluchu - děti si vzájemně kreslí jednoduché obrázky na záda, snaží se 

obrázek uhodnout, pojmenovat část těla, na kterou byl obrázek nakreslen, 

počet prstů, které se ho dotýkají /jemná motorika, zrak, hmat, sluch/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 24 - obtažení linie, cesty mezi obrázky. 

lekce 

Motivace: Franta poznává malého orla (7. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, zraku, 

hmatu - děti malují pěnou na nafukovací balónek obrázky pomocí prstů 

/jemná motorika, zrak, hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 26 - orientované čáry v uzavřeném 

tvaru. 

lekce 

Motivace: Lesní orchestr (8. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení hrubé a jemné motoriky, zraku, 

hmatu, sluchu, rovnováhy - hra s balónkem při hudbě, dokud hraje hudba, 

měl by balónek zůstat ve vzduchu, děti se dotýkají pomocí jedné ruky, 

jednoho prstu apod., když hudba přestane, balónek dítě chytí a pevně drží 

/jemná motorika, zrak, hmat, sluch, rovnováha/. 
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Grafomotorické cvičení: obrázek č. 30 - orientované čáry spojující dva 

body. 

9. lekce 

Motivace: Soutěž (9. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, koordinace rukou 

a očí, zraku, hmatu, rovnováhy - trhání papíru na kousky, mačkání do 

kuliček, cvrnkání na cíl na zemi, na stole /jemná motorika, zrak, hmat, 

rovnováha/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 36 - horní oblouky. 

10. lekce 

Motivace: Rodina malého orla (10. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, koordinace rukou 

a očí - vázání uzlů na připravený provázek /jemná motorika, zrak, hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 39 - orientovaná linie ve vymezeném 

prostoru. 

11. lekce 

Motivace: Hra s míčem (11. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, zraku, 

hmatu - modelování z plastelíny prvků písmen, sestavování písmen, na která 

začínají jména dětí /jemná motorika, zrak, hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 40 - „tapping", ťukání tužkou. 

12. lekce 

Motivace: Franta dělá vodotrysk (12. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, zraku, hmatu, 

sluchu - „přesýpací cvičení" s přesýpáním luštěnin (čočka, hrách, fazole) 

z jedné ruky do druhé, z hrnku do hrnku, plnit jimi lahve s užším hrdlem, 

poslouchat zvuk při přesýpání /jemná motorika, zrak, hmat, sluch/. 

Grafomotor i cké cvičení: obrázek č. 46 - kruhy různých velikostí. 
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13.lekce 

Motivace: Lampionová slavnost (13. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, koordinace rukou 

a očí - navlékání korálků různých velikostí na šňůrku /jemná motorika, zrak, 

hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 52 - kruhy spojené čárkami. 

14.lekce 

Motivace: Lesní duchové (14. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení hrubé motoriky, zraku, 

rovnováhy - malba světlem z baterky rozsáhlými pohyby ruky na stěnu, na 

strop, na zem - čáry, kruhy, oblouky apod. /hrubá motorika, zrak, 

rovnováha/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 59 - vlnovky. 

15.lekce 

Motivace: Fotbalový zápas (15. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, hmatu, sluchu, 

rovnováhy - hra s naplněnými pytlíky čočkou, kukuřicí, korálky, pískem, 

nošení na různých částech těla, zaujímání různých pozic, se zavřenýma 

očima vnímání, na kterých částech těla pytlík leží, hádanky, co je obsahem 

pytlíků podle sluchu, hmatu /jemná motorika, hmat, sluch, rovnováha/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 60 - horní oblouky spojené. 16. lekce 
Motivace: Žabí svatba (16. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, zraku, 

hmatu - malba obrázku do nastříkané pěny na zrcadle, děti malují na zemi, 

u stolku /jemná motorika, zrak, hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 65 - oblouky dokola. 
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17.lekce 

Motivace: Smutné prasátko (17. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, zraku 

a hmatu - práce s čočkou, kukuřicí, manipulace s nimi, sestavování 

jednoduchých tvarů, obrázků dle svých představ /jemná motorika, zrak, 

hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 70 - smyčky dokola. 

18.lekce 

Motivace: Záchrana malého ježečka (18. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, zraku, hmatu - hra 

s vatou (cupování, mačkání, foukání), foukání vaty do ohraničeného prostoru na stole, na zemi /jemná motorika, zrak, hmat/. 
Grafomotorické cvičení: obrázek č. 75 - horní smyčky. 

19. lekce 

Motivace: Konečně zas doma (19. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, koordinace zraku 

a očí - rozstříhání obrázku podle předkreslených linií a znovu sestavení 

/jemná motorika, zrak, hmat/. 

Grafomotorické cvičení: obrázek č. 79 - smyčky do strany, spirály. 

20. lekce 

Motivace: Na shledanou (20. díl příběhu). 

Průpravné cvičení: zaměření na cvičení jemné motoriky, koordinace zraku 

a hmatu, rovnováhy - z plastelíny vymodelovat menší a větší kuličky 

(brouky), pomocí prstu, potom pomocí tužky, objíždět kuličky jako při 

slalomu na větším papíře na zemi, skákání mezi papíry snožmo i po jedné 

noze /jemná motorika, zrak, hmat, rovnováha/. 

G r a f o m o t o r i c k é cvičení: obrázek č. 85 - napsat své jméno dle předlohy 

nebo samostatně bez předlohy. 
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2.2.5 Výstupní test 

Po absolvování grafomotorických programů se všemi dětmi byly znovu provedeny 

stejné testy jako na počátku výzkumu. Tentokrát se jednalo o testy tzv. výstupní. 

Hodnocení bylo realizováno podle stejných kritérií. Následně bylo provedeno celkové 

porovnání vstupních a výstupních testů u obou skupin leváků, kterým byly zjištěny 

možnosti rozvoje, zlepšení a nápravy v získaných grafomotorických dovednostech 

a návycích pro psaní v závislosti na druhu grafomotorického programu. 
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3. Interpretace zjištěných dat 

3.1 Dotazník 

Podmínky leváků v rodině a vnímání leváetví ze strany rodičů jsem zjišťovala formou 

písemných dotazníků, kterých se z deseti mateřských škol sešlo 45. 

Vzorek dotazovaných rodičů byl následující: 

• Dotazovanými byli rodiče leváků před vstupem do základní školy, jejichž věk 

byl 5 - 6,5 roku. Z celkového počtu 45 leváků bylo 26 chlapců (57,8 %) a 19 

dívek (42,2 %). 

• Mezi rodiči ve věku 20 - 29 let bylo 7 matek a 7 otců. Většina rodičů byla ve 

věku 30 - 39 let, z toho 37 matek a 33 otců. Ve věku 40 - 49 let byla 1 matka 

a 4 otcové, ve věku 50 - 59 let byl pouze 1 otec. 

• Základního vzdělání dosáhla 1 matka a 2 otcové, střední odborné vzdělání bez 

maturity mělo 16 matek a 20 otců. Většina rodičů měla vzdělání středoškolské 

s maturitou, z toho 27 matek a 19 otců. Vysokoškolsky vzdělaná byla 1 matka 

a 4 otcové. 

Z dotazníkového šetření byly zjištěny tyto údaje: 

• Ve 44 případech zjistili přednostní užívání levé ruky u dětí rodiče. V jednom 

případě napomohla informace mateřské školy a vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně. 

• Zjištění, že bude dítě levákem, bylo objeveno ve věku 1 - 1 , 5 roku u 7 dětí, 

kolem 2. roku u 15 dětí, ve věku 2 - 3 roky u 6 dětí, kolem 3. roku u 13 dětí, 

mezi 3 - 4 rokem u 2 dětí, ve věku 5 let u 2 dětí. V časnějším věku poznali 

rodiče levostrannou preferenci podle uchopování hraček, lžíce a při kreslení. 

U dětí ve věku 5 let si rodiče nebyli jistí, neboť děti dlouho používaly obě ruce 

stejně. 

• V rodině se leváetví v 21 případu nevyskytovalo, ve 24 případech byl výskyt 

leváetví v rodině prokazatelný. Nejvíce byli leváky prarodiče, a to ve 13 
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případech. V 5 případech byli leváky prarodiče a sourozenci rodičů, ve 4 

případech pouze sourozenci rodičů, ve 2 rodinách jeden z rodičů. 

Informace o levorukosti nezjišťovalo 16 rodičů vůbec, ostatní rodiče se snažili 

o získání informací z několika zdrojů. Nejčastějším zdrojem byla literatura 

a časopisy, což uvedlo 18 rodičů. 13 rodičů získávalo informace od jiných lidí, 

nejčastěji od rodičů leváků. Dalšími zdroji informací byli lékaři, učitelky 

mateřských škol, média, internet, pedagogicko-psychologická poradna a vlastní 

studium rodičů ve škole. 

42 rodiče své dítě nikdy nepřecvičovalo. Pouze 2 rodiče se zpočátku snažili 

o přecvičování tím, že podávali dítěti do pravé ruky lžíci a tužku. 

11 rodičů uvedlo, že neví, zda může mít přecvičování leváků nějaké následky. 

34 rodiče si je následků přecvičování vědomo. Nejčastěji rodiče uváděli jako 

následek přecvičování koktavost, dyslexii, způsobený zmatek a psychickou 

zátěž pro dítě. Dalšími možnostmi byla porucha osobnosti, prostorová 

dezorientace, únava, roztěkanost, plačtivost, pomočování, nesoustředěnost, 

nervozita, pomalejší tempo ve škole a narušení přirozeného vývoje dítěte. 

O existenci pomůcek pro leváky nevědělo 8 rodičů, 37 rodičů vědělo, že 

pomůcky a nástroje pro leváky existují. Nejvíce rodičů znalo nůžky pro leváky, 

škrabky na zeleninu, psací pera, trojhranné tužky. Dále rodiče uvedli hokejky 

pro leváky, otvíráky, nože, nářadí, myš k počítači i videokameru, určenou 

levákům. 

Pomůcky pro leváky nevlastnilo 25 dotazovaných. 20 rodičů některé pomůcky 

pro leváky vlastnilo. 14 rodičů uvedlo, že mají nůžky pro leváky, 7 rodičů pera, 

6 tužky a trojhranné pastelky, 2 škrabku na zeleninu. 

Prostředí, které by bylo pro leváka příznivé a mělo jisté výhody, se ještě 

nesnažilo vytvořit 21 rodičů. 24 rodičů se snažilo o umístění stolu tak, aby světlo 

dopadalo zprava, lampička byla umístěna vpravo. Ve dvou případech rodiče 

umístili vhodně počítač i počítačovou myš pro leváka. 

Problémy s nácvikem některých činností u dítěte leváka neměli 33 rodiče, 12 

rodičů některé problémy zjistilo. Týkaly se převážně nácviku zavazování 
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tkaniček, poskytnutí vzoru, jak správně psát, držet příbor, stříhat, ale i zapínat 

knoflíky. 

• 36 rodičů nezpozorovalo u svého dítěte žádné problémy, které by mohly 

souviset s levorukostí. 9 rodičů se domnívalo, že jeho dítě problémy má. 

Konkrétními problémy byly: nesprávné držení tužky, držení příboru, zavazování 

tkaniček, stříhání, zrcadlové psaní, v jednom případě byl uveden i špatný 

výtvarný projev jako následek levorukosti. 

• V otázce, zda rodiče považují leváctví za přirozený a normální jev, uvedli 43 

rodiče, že ano. 2 rodiče se domnívali, že leváctví přirozené není, neboť většina 

lidí jsou praváci a přirozenější se jim zdá být praváctví. 

• Zda poskytla rodičům mateřská škola nějaké informace o leváctví, uvedlo 32 

rodiče ne, 13 rodičů ano. Rodičům byly poskytnuty informace o správném 

držení tužky, o nesprávnosti přecvičování, učitelky ujistily ve 2 případech rodiče 

o levostranné preferenci jejich dítěte. Ve 2 případech získali rodiče informace 

o leváctví na nástěnce v mateřské škole. 

• Posledním zjišťovaným údajem bylo, zda by si rodiče přáli získat nějaké další 

informace o leváctví a zda by navrhli možnosti, jaká pomoc by pro ně byla 

přínosná. 32 rodiče žádnou pomoc nepožadovalo, 13 rodiče uvedlo, že by 

pomoc uvítali. 

Návrhy rodičů jsou následující: 

> informovat, jaké jsou na trhu pomůcky pro leváky, kde je zakoupit 

> jak má levák správně psát, držet pero, mít sklon ruky 

> jak správně držet nůžky při stříhání 

> poskytnout nějaké souhrnné informace o leváctví 

> umožnit konzultace v mateřské škole, u lékaře a následně v základní 

škole. 

3.2 Rozhovor s učitelkami 

Řízeným rozhovorem s učitelkami na šesti mateřských školách jsem zjišťovala 

podmínky leváků v tomto prostředí. Rozhovorem byly zjištěny následující poznatky: 
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Procento vyhraněných leváků, kteří byli před vstupem do základní školy, se 

pohybovalo od 6,5 % do 11,1 % z celkového počtu všech dětí ve třídách. 

Z pomůcek vlastnily mateřské školy převážně nůžky pro leváky, pro nácvik 

správného úchopu trojhranné pastelky a obyčejné tužky s násadkami. 

Trojhranný program je používán na všech školách pouze při řízených 

činnostech, a to zpravidla při grafomotorických cvičeních. Při volném kreslení 

se trojhranné pastelky ani tužky nepoužívají, neboť je jejich pořizování pro 

školu finančně nákladná záležitost. 

Pouze jedna mateřská škola nevlastnila žádnou literaturu o problematice 

leváctví, ostatní školy vlastnily většinou 1 - 2 tituly. Vyskytovaná literatura: 

Sovák - Výchova leváků v rodině, Drnková; Syllabová - Záhady leváctví 

a praváctví, Kuchařská; Švancarová - Bezstarostné roky. 

Nejčastější problémy leváků spatřovaly učitelky v oblasti pracovních 

dovedností - problémy se stříháním, se zručností, s pomalejším tempem. 

V oblasti grafomotoriky je u leváků více spatřováno nesprávné držení kreslicího 

prostředku, problém s vytáčením zápěstí. Jedna učitelka, která je sama levákem, 

vidí problémy v pravolevé orientaci. Naopak jedna učitelka uvedla, že u leváků 

žádné problémy nespatřuje, ve výtvarných činnostech lze kladně hodnotit jejich 

pečlivost a nápaditost. 

Ve všech mateřských školách jsou zařazována cvičení na uvolňování ruky 

a zápěstí, jsou prováděna během různých činností (např. při říkankách, písních, 

pohybových činnostech). Grafomotorické cviky jsou prováděny nejméně 

jedenkrát týdně, v jedné mateřské škole zařazují tato cvičení v kroužku Příprava 

na školu. Cvičení se omezují převážně na formáty A4, využívá se osvědčených 

předtištěných materiálů, které se kopírují. Učitelky na třech školách uvedly, že 

provádějí grafomotoriku i na větších formátech papíru na stojanech, na tabuli 

a na zemi. 

Většina učitelek poskytuje informace, pokud se rodiče sami ptají nebo pokud jde 

o nějaký problém (např. přecvičování, ujasnění stranové preference, správné 

držení tužky, doporučení do pedagogicko-psychologické poradny). Na jedné 

škole informují rodiče na nástěnkách zajímavými články z časopisů 
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o levorukosti i další problematice předškolního věku. Na dvou školách učitelky 

uvedly, že rodiče žádné informace o leváctví nepožadují, a proto žádné 

nepředávají. 

• Pouze jedna učitelka uvedla, že žádný seminář na téma leváctví nebo laterality 

neabsolvovala, ale ráda by se nějakého zúčastnila. Ostatní učitelky se 

podobných seminářů zúčastnily, ale uvedly, že jich není mnoho. Dvě učitelky 

absolvovaly např. seminář „Dobrý start" pro podporu grafomotorických 

dovedností. 

3.3 Vstupní test 

Úroveň grafomotorických dovedností a návyků pro budoucí psaní u leváků jsem se 

pokusila zjistit prostřednictvím vstupních testů. Testování se zúčastnilo 30 dětí z šesti 

mateřských škol na okrese Kolín, z nichž 18 bylo chlapců a 12 dívek. Složení podle 

pohlaví nebylo pro můj výzkum podstatné, důležité bylo, aby byly děti v posledním 

ročníku mateřské školy před vstupem do školy základní. Děti byly rozděleny do dvou 

stejně početných skupin. 

Podle stanovených kritérií (viz. s. 58) jsem u leváků hodnotila držení těla, polohu 

papíru, postavení ruky, úchop tužky, přítlak a úroveň grafomotoriky: 

• Správné sezení u práce jsem zaznamenala jen u malé skupiny dětí a nebylo stálé 

u všech listů. Sezení se zhoršovalo vlivem narůstající obtížnosti grafických 

prvků. Nejčastějším způsobem sezení v obou skupinách bylo sezení s občasným 

vytáčením těla do strany (viz. příloha č. 17). Malá skupina dětí se při práci hrbila 

(viz. příloha č. 17), u malého počtu dětí se objevilo i sezení neklidné, související 

pravděpodobně s menší pozorností a počáteční nejistotou. 

• Správnou polohu papíru použily některé děti jen občas, list papíru natáčely 

přirozeně dle potřeby. Největší procento dětí pokládalo papír rovně před sebe, 

zpravidla i blízko těla (viz. příloha č. 18). Pokládání papíru vpravo od osy těla 

bylo méně časté. Občas si některé děti papír podle potřeby otáčely dokola (viz. 

příloha č. 18), čímž si pomáhaly při zvládnutí grafického prvku. 
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• Správné postavení ruky šikmo zdola jsem zaznamenala velmi zřídka. Nejčastější 

výskyt bylo postavení ruky boční (viz. příloha č. 19). Na listech, kde děti 

kreslily grafické prvky do řádků, si tak vzor na levé straně zakrývaly. Přesto se 

neobjevil žádný závažný problém. U menší skupiny dětí jsem zaznamenala 

postavení ruky shora, tzv. drápovité (viz. příloha č. 19). 

• Správný úchop tužky neměly děti ještě zcela upevněný. Správný špetkový úchop 

se mnohdy střídal se špetkovým úchopem v křečovitém držení. Velmi často děti 

držely prsty blízko hrotu tužky a musely projevit větší námahu při kresbě 

grafického prvku. Nejvíce se vyskytoval úchop třemi prsty, většinou 

v křečovitém držení (viz. příloha č. 20), u dvou dětí jsem zaznamenala i úchop 

čtyřmi prsty (viz. příloha č. 20). 

• Přiměřený přítlak a grafomotorika souvisela s uvolněností ruky, která nebyla 

u všech dětí dostatečná. Většina dětí měla přítlak nerovnoměrný, střídavě silně 

a přiměřeně, velmi slabý přítlak jsem zaznamenala pouze v jednom případě. 

Příliš silný přítlak se objevil velmi málo, souvisel s celkovou neuvolněností ruky 

a zápěstí. 

• Správné a rovnoměrné tahy většina dětí ještě nezvládla. Ve větší míře se 

vyskytovala menší či větší tvarová nepřesnost a nerovnoměrnost tahů. Malá část 

dětí nezvládla grafický prvek vlny na moři - dolní zátrhy opakovaně na lince, na 

6. listě. 

V grafomotorických dovednostech a návycích pro budoucí psaní vykazovala ve 

vstupních testech vyšší výsledky 1. skupina leváků. Větší úspěšnost 2. skupiny byla 

zaznamenána pouze v oblasti přiměřeného přítlaku na tužku. 

Z výsledků hodnocení vstupních testů vyplývá, že úroveň grafomotorických dovedností 

a návyků pro psaní je u leváků rozdílná. Ukazuje se, že je vhodné tyto dovednosti 

a návyky rozvíjet a dále upevňovat. 
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3.4 Grafomotorické programy 

Účinnost dvou sestavených grafomotorických programů jsem zkoumala prováděním 

lekcí u obou skupin leváků. S 1. skupinou jsem pracovala na třech mateřských školách 

s grafomotorickým programem č. 1, s 2. skupinou na třech dalších mateřských školách 

s grafomotorickým programem č. 2. Během lekcí jsem sledovala aktivitu dětí a jejich 

zájem, co bylo v lekcích úspěšné a co naopak neúspěšné. 

Lekce byly prováděny převážně se stoprocentní účastí dětí. Pokud nebylo dítě 

v mateřské škole přítomno, lekce byla nahrazena v jiném termínu, aby měly všechny -

děti ve výzkumu stejné podmínky. 

Mým prvořadým záměrem bylo vytvoření pozitivní a radostné atmosféry v prováděných 

lekcích. Obě skupiny pracovaly se zájmem, na prováděné činnosti se těšily. Nesetkala 

jsem se s nezájmem ani odmítnutím spolupráce u žádného dítěte. 

U 1. skupiny leváků doprovázela každou lekci průpravná cvičení na uvolňování 

ramenního kloubu, loketního kloubu, uvolňování zápěstí, pohyby prstů a cvičení špetky. 

Zajímavá byla pro děti kresba do krupice prstem i kamínkem, vhazování korálků 

a koření do lahvičky, obtahování cviků suchým štětcem (viz. příloha č. 21 - 22). 

Oblíbenými se staly říkanky a písničky se cvičením prstů a zápěstí, děti je chtěly 

mnohokrát opakovat a měly zájem ve cvičení pokračovat a lekce prodlužovat. 

U 2. skupiny leváků vzbuzovala zájem na počátku lekcí četba příběhu o ježkovi, který 

jsem občas převyprávěla bez četby, aby byla pro děti zajímavější a pochopitelnější. 

Průpravná cvičení formou her prováděly děti s velkým zájmem, neboť každé cvičení 

bylo jiného druhu. Děti pracovaly v některých případech společně, jindy samostatně. 

Osvědčila se malba prstovými barvami, kreslení prsty na záda kamarádů, pohybová hra 

s balónkem, mačkání a cvrnkání papírových kuliček, vázání uzlíků, malba v nastříkané 

pěně (viz. příloha č. 23). Zajímavá byla hra, kdy měly děti vyjádřit své pocity 

s přiloženou papírovou ruličkou na nose. Některé děti je vyjadřovaly bez slovního 
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komentáře smíchem či zamračením, jiné slovně komentovaly spontánními 

reakcemi - např. „Tak to bych tedy nechtěl" nebo „ Jé, to je legrace". Poněkud 

zvýšenou radost jsem zaznamenala převážně u dětí, které se jevily zpočátku více 

ostýchavé a nejisté a ve vstupních testech se u nich objevovala větší křečovitost ruky. 

Svou radost projevovaly smíchem, případně i spontánním vydáváním zvuků. 

Za úspěšné považuji postupné upevňování správných návyků, které si děti samy 

zkoušely a na konci lekcí již samy ukazovaly. V průběhu lekcí byly děti pravidelně 

vedeny k osvojování návyků týkajících se správného sezení, pokládání papíru levým 

rohem nahoru, postavení ruky zespoda směřující tužkou k levému rameni a správnému 

špetkovému úchopu kreslicího materiálu. Dobře se rozvíjelo správné sezení u stolku 

a špetkový úchop tužky, který si většina dětí během lekcí osvojila bez větších problémů. 

Špetkový úchop posílila práce s trojhrannými silnými pastelkami a tužkami, s nimiž děti 

velice rády pracovaly. 

Na grafomotorických listech děti procvičovaly uvolněnost ruky a zápěstí, snažily se 

0 nápodobu správného tvaru. Při realizaci cviků 1. skupiny byla dobrá jejich motivace 

pohybem, říkankou, obrázkem. U grafomotorického programu č. 1 se dařila celkem 

všechna cvičení - obrázky s úkolem, znázornění pohybu v určitém směru, obtahování 

jednotažné linie i cvičení na zobratnění špetky a zápěstí. Zaznamenáno bylo postupné 

uvolňování ruky, větší soustředěnost a klid při práci. Děti se snažily o dodržení 

správného tvaru při obtahování i dokreslení (viz. příloha č. 22). 

Pracovní listy u grafomotorického programu č. 2 souvisely s příběhem o ježkovi, který 

celou lekcí prolínal a děti motivoval. U většiny listů děti prvky dokreslovaly dle své 

představivosti a měly možnost spontánního vyjádření. Dle svého zájmu pokrývaly 

1 plochu papíru. Větší část dětí pokrývala s úspěchem svou kresbou celou plochu listu, 

který mnohdy ani nestačil. U některých dětí byla zaznamenána větší pečlivost 

a pomalejší tempo práce, jiné pracovaly rychleji a odvážněji. Během programu se dařilo 

rozvíjet uvolněnost ruky a větší odvahu při práci (viz. příloha č. 24). 
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Za méně úspěšné považuji pokládání papíru při grafomotorických činnostech, kdy 

správné sezení zcela neovlivnilo to, jak si děti list papíru položily. Mnohdy se střídalo 

natočení papíru levým rohem nahoru s rovnou polohou papíru blízko těla. S polohou 

papíru často nesouviselo ani postavení ruky, neboť i při správném postavení papíru děti 

vedly ruku ze strany (viz. příloha č. 25). 

V 1. skupině bylo nejobtížnější cvičení v poslední lekci - dolní a horní smyčky 

kreslené do vymezeného tvaru. Některé děti zaměňovaly směr smyček a měly problémy 

se zmenšováním a zvětšováním obou prvků. Ve 2. skupině měly některé děti v první 

lekci problémy s vystižením všech detailů při dokreslení domku ježka Nosáče podle 

vzoru. Občas bylo třeba některé děti více povzbuzovat k vícečetnému opakování prvku, 

např. v 7. lekci (dokreslení listů) a v 16. lekci (dokreslení květin). 

Na základě hodnocení výstupních testů u obou skupin leváků byla úroveň 

grafomotorických dovedností a návyků pro budoucí psaní zlepšena a zdokonalena: 

• Správné sezení jsem zaznamenala u větší části dětí, sledovala jsem i větší 

soustředěnost a klid při činnosti. Sezení shrbením páteře se objevilo pouze 

v jednom případě, neklidné sezení zcela vymizelo. 

• Papír si většina dětí připravila podle potřeby a druhu úkolu, střídalo se tak 

natočení papíru správné s rovnou polohou papíru před tělem. Děti si pokládaly 

papír správně, zejména u listů, kde kreslily prvky na linky. 

• Správné postavení ruky se zlepšilo jen velmi málo, zaznamenala jsem ho 

zejména u listů bez linek. Nejčastějším zůstalo postavení ruky boční, které 

dětem více vyhovovalo. Držení ruky shora se již neobjevilo u žádného dítěte. 

• Největšího úspěchu a zlepšení bylo dosaženo v úchopu tužky. Děti si osvojily 

správný a volnější úchop. V souvislosti s obtížností prvku se ještě vyskytovalo 

i křečovité držení kreslicího nástroje. Jiný úchop nebyl zaznamenán. 

• Přiměřený přítlak se zlepšil současně se správným úchopem tužky a uvolněností 

ruky. Během činností se vyskytl ještě přítlak nerovnoměrný u menší části dětí 

a přítlak velmi slabý ve dvou případech, který naopak souvisel s větší 

uvolněností ruky. 
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• Správnost tvarů ve většině případů nesouvisela s přiměřeností přítlaku, ale 

celkově bylo dosaženo lepších výsledků na základě prováděných cvičení 

a rozvoji grafomotorických dovedností. Nejčastěji děti dosahovaly jen menší 

tvarové nepřesnosti a nerovnoměrnosti tahů. Ve výstupních testech zvládly děti 

všechny grafické prvky na větší úrovni. 

Zkoumání ukázalo, že oba grafomotorické programy byly v rozvoji grafomotorických 

dovedností a návyků pro budoucí psaní leváků účinné. V obou skupinách vykazovaly 

děti úspěšnější výsledky a byl zaznamenán pokrok v přístupu k činnosti a jejímu 

provedení. 

3.5 Výstupní test 

Porovnala jsem výsledky obou skupin leváků ve výstupních testech a vyšší výsledky 

v grafomotorických dovednostech a návycích pro budoucí psaní vykazovala opět 

1. skupina leváků. 2. skupina byla úspěšnější v oblasti přiměřeného přítlaku na tužku, 

v ostatních oblastech vykazovala lepší výsledky 1. skupina, stejně jako tomu bylo při 

testech vstupních (viz. příloha č. 26). 

Následně jsem zkoumala míru dosažené úspěšnosti v závislosti na druhu 

grafomotorického programu. Zlepšení jednotlivých skupin leváků jsem vyčíslila 

v procentech: 

• Správné sezení u činnosti se zlepšilo u 1. skupiny o 53,3 %, u 2. skupiny 

o 54,4 %. 

• Správnou polohu papíru použily úspěšněji děti v 1. skupině o 40 %, děti 

z 2. skupiny o 42,2 %. 

• Správné postavení ruky se zlepšilo u 1. skupiny o 12,3 %, u 2. skupiny o 10 %. 

• Správný úchop tužky byl úspěšnější u 1. skupiny o 53,3 %, u 2. skupiny 

o 82,2 %. 

• Přiměřený přítlak se vyskytl úspěšněji u 1. skupiny o 41,1 %, u 2. skupiny 

o 31,1 %• 
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• Grafomotorika se zlepšila u 1. skupiny o 21,1 %, u 2. skupiny o 11,1%. 

V porovnání s testy vstupními došlo ke zvýšení úspěšnosti u obou skupin, a to rozdílně 

v jednotlivých sledovaných oblastech. 1. skupina měla větší úspěšnost ve správném 

postavení ruky, přiměřeném přítlaku a grafomotorice (viz. příloha č. 27). 2. skupina 

zvýšila úspěšnost v oblasti správného sezení, polohy papíru a správného úchopu tužky 

(viz. příloha ě. 28). 

Dle dosažené úspěšnosti v jednotlivých oblastech je možné říci, že grafomotorický 

program ě. 1 byl účinnější převážně v rozvoji a nápravě grafomotorických dovedností, 

grafomotorický program č. 2 byl účinnější především v rozvoji a nápravě návyků pro 

budoucí psaní. Celkově však lze konstatovat, že výsledky byly podobné a pokrok dětí 

přibližně stejný. 

Porovnáním výsledků obou skupin byla potvrzena hypotéza, že grafomotorický 

program zaměřený speciálně na motorické činnosti nebyl účinnější než grafomotorický 

program zaměřený na celkový rozvoj osobnosti. Oba grafomotorické programy, 

systematický přístup a vedení pomohly upevnit grafomotorické dovednosti a návyky 

pro psaní u obou skupin leváků přibližně se stejnou úspěšností. 

Tabulky s hodnocením jednotlivých dětí spolu s příkladem práce celé výzkumné části 

jsou uvedeny v příloze (viz. příloha č. 29 a č. 30). 

3.6 Porovnání grafomotorických programů 

Grafomotorický program č. 1 systematicky rozvíjel grafomotorické dovednosti 

pomocí uvolňovacích cvičení, převážně byl zaměřen na rozvoj motorických funkcí. 

Obrázky a říkanky na listech byly motivující, pro děti svým obsahem blízké. Program 

zajišťoval posloupnost od jednodušších úkolů ke složitějším. Optimální pro 

systematickou a účinnější práci byla skupina do pěti dětí. 
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Pro rozvoj grafomotorických dovedností a správných návyků pro psaní bych tento 

program pro předškolní děti doporučila pro jeho zajímavost, jednoduchost 

a promyšlenou posloupnost. Motivačně na sebe listy nenavazují, a tak je lze v běžné 

praxi použít i samostatně bez motivační souvislosti a dle potřeby. Program by se dal 

použít i pro větší skupinu dětí, ale pro dosažení lepších výsledků je vhodnější práce 

s menší skupinou. 

Původní program autorky Michalové obsahuje z jednotlivých oddílů ještě další listy 

s kresebnými prvky, které v mém programu zařazeny nejsou. Z nich je možné vybírat 

a pro praxi využít. 

Grafomotorický program č. 2 podporoval rozvoj dovedností psaní v souladu 

s praktickým procvičováním základních oblastí vnímání, byl celkově více zaměřen na 

práci s celou osobností dítěte. Celý program byl motivován příběhem o ježkovi 

Nosáčovi, který trpěl handicapem velkého nosu. S tím souvisela i další průpravná 

cvičení a námět grafomotorických listů. Program zajišťoval posloupnost úkolů a snahu 

o zařazení velké části grafických prvků, jejichž obtížnost se postupně zvyšovala. Děti 

měly možnost vlastního sebevyjádření. Optimální se mi jevila práce se skupinou dvou a 

pěti dětí. Práce byla klidnější a děti zaujatější. 

Použití tohoto programu bych doporučila pro práci s malou skupinou dětí. Zařazení 

v praxi vyžaduje pravidelnost a systematickou práci s celou osobností dítěte, 

programem prolíná i motivační příběh, který má svou návaznost a smysl. Uskutečnění 

programu je náročnější vzhledem k přípravě i času. Domnívám se, že program může být 

účinný především v práci s dětmi s psychickými i motorickými problémy. 

Původní program zahraničních autorů Looseové, Piekertové a Dienerové obsahuje ještě 

celou řadu návrhů na průpravná cvičení a další grafomotorické listy. Z jejich nabídky 

lze dále čerpat pro rozvoj dovedností psaní. 

Oba programy mohou být zcela stejně použitelné i pro děti - praváky. 
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4. Diskuse 

Dotazníkové šetření mezi rodiči leváků s následným doplněním rozhovoru učitelek 

mateřských škol mělo cenný přínos pro přípravu grafomotorických programů. 

Očekávala jsem, že rodiče budou cítit potřebu dozvědět se v otázce leváctví nové 

informace, a to zejména v souvislosti se vstupem jejich dítěte do základní školy 

a očekávané problematiky budoucího psaní. Na základě dotazníků bylo zjištěno, že 

rodiče většinou považují leváctví za normální jev a jeho potlačování se brání. Jsou si 

vědomi následků, které přecvičování přináší a snaží se svému levorukému dítěti život 

usnadnit potřebami pro leváky a vytvořením vhodného prostředí. Informace získávají 

z různých zdrojů, ale rádi by byli informováni prostřednictvím mateřských škol a získali 

další nové informace o potřebách leváků, pomůckách a především správném držení 

tužky a způsobu psaní. 

Z rozhovoru s učitelkami bylo zjištěno, že se v mateřských školách zatím používají 

základní pomůcky pro leváky, zařazována jsou grafomotorická cvičení na běžné 

formáty papíru. Učitelky mají zájem o další informace a vzdělávání v oblasti laterality 

a leváctví, aby je mohly ve své praxi využít. Očekávala jsem, že levákům bude 

věnována větší pozornost při osvojování správného úchopu kresebného náčiní 

a postavení ruky při grafomotorických činnostech na větších formátech papíru 

a v různých polohách. Předpokládala jsem i větší dostupnost odborné literatury 

a vzdělávacích seminářů týkající se laterality a leváctví na mateřských školách. Snažila 

jsem se doporučit učitelkám některé tituly odborné literatury informující o výchově 

leváků a správném metodickém vedení leváků, které je možné také nabídnout rodičům 

(viz. příloha č. 31). 

Do výzkumné části prováděné s levorukými dětmi jsem zpočátku vybrala osm 

mateřských škol v okrese Kolín a čtyřicet dětí před vstupem do základní školy. Počítala 

jsem s možností, že budou některé děti nemocné nebo budou do mateřské školy 

nepravidelně docházet, případně i s nesouhlasem rodičů zapojit jejich dítě do výzkumu. 

Během prováděného výzkumu se počet dětí snížil. Důvodem byla předpokládaná 
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dlouhodobější nepřítomnost některých dětí v mateřské škole. Práci jsem přerušila také 

na dvou mateřských školách, neboť podmínky nebyly zcela vyhovující a z časových 

důvodů nebylo možné výzkum provádět. 

Výzkum proběhl nakonec na šesti mateřských školách a zařazeno do něho bylo 30 dětí 

před vstupem do základní školy. Z toho jedna mateřská škola je místem, kde pracuji. 

Domnívám se, že počet dětí byl vzhledem k cíli mé práce dostačující. Pravidelné 

provádění lekcí bylo časově náročné a vyžadovalo vstřícný postoj jednotlivých 

mateřských škol. Osvědčilo se, že jsem si ve školách domluvila konkrétní dny a dobu, 

kdy budu do mateřských škol docházet. I rodiče dětí byli s tímto seznámeni 

a přítomnost dětí v lekcích byla většinou stoprocentní. Při vstupních testech jsem 

zaznamenala nesprávné návyky při sezení, poloze ruky, postavení papíru a úchopu 

tužky, které uvádějí v literatuře autoři zabývající se touto problematikou (Matějček 

1991; Křišťanová 1995; Křivánek 1998). Ve výzkumné části se potvrdilo, že je třeba 

věnovat pozornost správným návykům pro pozdější psaní již v mateřské škole. 

Grafomotorické programy jsem vytvořila dle osvědčených materiálů Michalové, 

Looseové aj., dostupných v nakladatelství Tobiáš a Portál, a chtěla bych tak poukázat na 

jejich kvalitu a účinnost při rozvoji i nápravě grafomotorických dovedností a správných 

návyků pro budoucí psaní. Z těchto materiálů mohou učitelky mateřských škol čerpat 

a vybírat pro svou pedagogickou praxi. Výsledky výzkumu ukázaly, že lze 

systematickou prací a vedením dovednosti a návyky rozvíjet, napravit a zlepšit. 

Domnívám se, že provedený výzkum může být inspirativním materiálem pro práci 

s předškolními leváky. Pozitivně ovlivnil i mou vlastní pedagogickou práci. Přínosem 

bylo obohacení knihovny mateřské školy o další odbornou literaturu o leváctví, 

zprostředkování informací rodičům formou aktuálních článků na nástěnkách. Mou 

snahou je více spolupracovat s rodiči, informovat je o vhodných pomůckách pro 

správný úchop kresebného náčiní, o správných návycích a vedení ruky leváků při 

grafomotorických cvičeních. Grafomotorické materiály použité v diplomové práci se 

staly součástí pedagogické práce celé mateřské školy. Předpokládám, že jsem přinesla 

vhodné a použitelné informace i učitelkám mateřských škol, kde jsem výzkum 
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prováděla a budou přínosné v jejich další pedagogické práci. Pro rodiče i pedagogickou 

praxi může být vhodným zdrojem kapitola v diplomové práci věnovaná pomůckám pro 

leváky, zdrojům informací o levorukosti a příkladům grafomotorických programů 

dostupných na českém trhu. 

Návrhem dalšího výzkumného šetření by mohlo být porovnání úspěšnosti chlapců 

a děvčat, a také porovnání úspěšnosti dětí nejen v závislosti na druhu grafomotorického 

programu, ale také na velikosti skupiny, s níž byl program prováděn. 

Zajímavým přínosem výzkumu by bylo i ověření úspěšnosti zkoumané skupiny leváků -

při vstupu do základní školy a jejich porovnání s ostatními leváky v získaných 

dovednostech a návycích při počáteční výuce psaní. 
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Závěr 

Leváctví zůstává stále zajímavou a řešenou otázkou. Přes dávné tvrdé potlačování 

levorukosti se dostáváme do doby, kdy se hledají způsoby, jak levákům život více 

usnadnit. Rozšiřující se sortiment pomůcek pro leváky je právě jedním z ukazatelů. 

Výchova leváků začíná v rodině a pozornost je jí věnována následně v mateřských 

školách. V mateřské škole si dítě osvojuje řadu předpokladů nezbytných pro další 

vzdělávání, mezi něž patří i získávání dovedností předcházejících psaní. Psaní je 

složitým procesem, na němž se podílí celý komplex psychomotorických funkcí. Vlastní 

nácvik psaní je záležitostí základní školy, avšak předškolní příprava má své 

opodstatnění. Jelikož se děti již v předškolního věku věnují grafomotorickým 

činnostem, je třeba si jejich prostřednictvím osvojit dovednosti a správné návyky, které 

budou pro psaní potřebovat. Zejména leváci mají podmínky ztížené. Při psaní mají 

dodržet směr zleva doprava, který je přirozený spíše pro praváky. Průběh psaní je 

znesnadněn i sklonem psacího náčiní doleva a levák má ztíženou možnost pohlížet na 

psaný text. Leváci si tak často napomáhají různými způsoby, jako je vytáčení zápěstí 

nebo nerovné sezení. Nesprávné návyky ovlivňují nežádoucí průběh psaní a mají 

zároveň negativní vliv na fyziologický vývoj dětí. 

Tato práce ukazuje, že se nesprávné návyky u leváků často objevují, ale ještě před 

vstupem do základní školy je možná jejich náprava a rozvoj potřebných dovedností. 

Proto je důležité vhodné metodické vedení leváků již v předškolním věku. 

Za účelem rozvoje grafomotorických dovedností a návyků pro budoucí psaní jsem ve 

výzkumu použila dva druhy grafomotorických programů pro dvě skupiny leváků. 

Výsledky pozorování a testů ukázaly na jejich účinnost v obou skupinách. Použití 

grafomotorických programů v mateřských školách a jejich vhodné zařazení do 

výchovně vzdělávací práce může pomoci dovednosti pro budoucí psaní leváků 

systematicky rozvíjet a předejít pozdějším neúspěchům. 
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