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ANOTACE 

V bakalářské práci se zabývám vlivem zájmových činností s technickými a 

přírodními materiály na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. Cílem práce je zjistit 

vliv vybraných praktických činností s využitím přírodních a technických materiálů na 

rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky srovnáním výsledků u vybraných žáků na 

začátku a na konci výzkumného šetření. Současně také dokazuji, že zařazování činností 

s přírodními a technickými materiály, rozvíjejících jemnou motoriku a grafomotoriku 

kladně ovlivňuje celkový rozvoj osobnosti dítěte. V první kapitole charakterizuji 

jemnou motoriku a grafomotoriku. Druhou kapitolou začíná empirická část práce, zde 

vymezuji cíl, hypotézy a úkoly práce. Třetí kapitola je metodická, ve čtvrté kapitole 

předkládám čtyři případové studie žáků základní školy speciální. 

ABSTRACT 

My bachelor thesis concerns how the employment of technical and natural materials 

in various activities exercise influence on the development of fine motorics and 

graphomotorics. 

My examination, comparing the results of selected pupils both in the beginning and 

in the end of the investigation period, describes the impact selected practical activities 

applying natural and technical material have on the development of fine motorics and 

graphomotorics. Simultaneously I show that the application of activities with natural 

and technical materials, developing fine motorics and graphomotorics, has a positive 

impact on the overall development of a child's personality. The first chapter 

characterizes fine motorics and graphomotorics. The second chapter, describing my 

empiric work, defines the aim, hypotheses and issues of the thesis. The third chapter 

deals with methodology and the fourth chapter presents four case studies with pupils 

from a basic school for children with special needs. 
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Ú V O D : 

„Nejdůležitější věc v tomto životě je pomoci druhým vyhrát. Dokonce i když to znamená 

zpomalení a změnu v našem vlastním závodě. " 

Jean Jacques Rousseau 

Téma své bakalářské práce jsem si zvolila především proto, že pracuji jako 

asistentka pedagoga v základní škole speciální, kde jsem v každodenním kontaktu 

s dětmi s různým postižením. Má praxe v této oblasti začala při studiu oboru ergoterapie 

na vyšší zdravotnické škole, odkud jsem také čerpala ze svých znalostí a zkušeností. 

Ve své praxi ergoterapeuta jsem se naučila účelně využívat právě praktických 

činností k rozvoji postižených funkcí a dosažení co možná největší samostatnosti a 

soběstačnosti v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách 

volného času a přispět tak k zachování odpovídající kvality života a k plnému zapojení 

do společnosti. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak mohou praktické činnosti ovlivnit rozvoj 

jemné motoriky a grafomotoriky u vybraných žáků základní školy speciální. 

Práce je členěna do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou teoretickými východisky pro 

čtvrtou kapitolu, která je samotným výzkumem. 

Teoretická část práce je zaměřena obecně na oblast jemné motoriky a grafomotoriky, 

jejich význam, vývoj a hodnocení. Empirická část obsahuje údaje o postupech a 

výsledcích mé práce. 

Šetření probíhá od září 2007 do února 2008. Výzkumný vzorek tvoří žáci speciálních 

tříd ve věkovém rozmezí 9 až 12 let, různých diagnóz. Cílem práce je dokázat, že 

praktické činnosti mohou pozitivně ovlivnit rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, ale 

také kladně ovlivňují celkový rozvoj osobnosti dítěte. 

Při zpracování bakalářské práce aplikuji metodu analýzy dokumentů a odborné 

literatury, metodu nestandardizovaného rozhovoru s rodiči žáků, pozorování, analýzu 

dovedností a výsledků činností dětí. Nedílnou součástí je kvantitativní metoda testů. 

K práci je připojena příloha ve formě fotografií, grafomotorických pracovních listů a 

testů jemné motoriky. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
1 JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA 

1.1 Jemná motorika, její funkce a vývoj 

1.1.1 FUNKCE RUKY 

Ruka je orgán, jehož funkčnost, ale i vzhled do značné míry předurčuje život 

každého člověka. Ruka je cosi velice lidského. Je funkčně spjata s myšlením a řečí. 

Účastní se nonverbální komunikace, doprovází řeč gestikulací. Je subsystémem, jehož 

prostřednictvím člověk vykonává práci. Většina ostatních subsystémů lidského 

organismu je snáze nahraditelná nebo kompenzovatelná (Svobodová, 1998). Ruka je 

důležitý orgán, který plní základní tři funkce: je orgánem hmatu, plní funkci úchopu a 

zajišťuje kontakt mezi osobami jak dotekem, tak i neverbální komunikací. Obecné 

charakteristiky jemné motoriky a grafomotoriky vycházejí ze základních anatomických 

znalostí. 

Kostra ruky má část zápěstí, záprstí a články prstů. Pohyb ruky se děje součinností 

kloubů, svalů a vazů. Někdy je nutné zapojit do činnosti celou horní končetinu, tedy i 

pohyby vycházející z ramenního a loketního kloubu. Tyto pohyby jsou vývojově starší a 

patří k hrubé motorice horní končetiny. Topograficky lze rozdělit ruku na palmární 

stranu (dlaň a palmární plocha prstů) a dorzální stranu (hřbet ruky a dorzální strana 

prstů). 

Na ruce rozeznáváme tři funkční jednotky: 

• palec - zajišťuje opozici, 

• 2. a 3. prst - s palcem zajišťují dynamickou činnost, 

• 4. a 5. prst - zajišťují statiku úchopu. 

1.1.2 ÚCHOPY RUKY 

Nejdůležitější funkcí ruky je úchop. Při úchopu pozorujeme jak se ruka přibližuje 

(rameno, loket, zápěstí) a způsob uchopování předmětu. Pfeiffer (Svobodová, 1998) 
člení úchopy na: 

• úchopy statické a dynamické, 

• úchopy primární, sekundární a terciální. 
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Úchopy statické jsou úchopy pomocí prstů (digitální), kde záleží na počtu 

zúčastněných prstů (bidigitální, tridigitální, tetradigitální či pentadigitální), dále úchop 

s pomocí dlaně, úchopy centralizované a antigravitační. Dynamické úchopy se dělí na 

jednoduché, složité a specializované. Primární úchop svede dítě rukou bez pomoci. 

Úchop sekundární je úchop náhradní, prováděný nikoli rukou, ale např. ústy, bradou a 

klíční kostí, paží a trupem, addukcí stehen, prsty dolních končetin. Při terciálním 

úchopu se využívají technické pomůcky jako např. dlahy, fixační pomůcky a protézy. 

Fáze úchopu: 

1. detenze - rozevření ruky, 

2. konkluze - sevření, 

3. retenze - držení v sevření, 

4. relaxace - uvolněni stisku. 

Členění úchopů z hlediska speciální pedagogiky: 

1. dlaňové 

- ulnární, palec se neúčastní úchopu, 

- radiální, palec v opozici, 

- válcový, rukojeťový, palec v opozici, 

2. prstové 

- prstový, bříšky všech prstů, palec v opozici, 

- špetka, bříšky palce, ukazováku a prostředníku, 

- štipka, bříška palce a ukazováku v opozici, 

- klíčový, palec tlačí na radiální stranu ukazováku, 

- nehtový, nehet palce a ukazováku, 

- cigaretový, mezi ukazovák a prostředník, 

- tužkový, správné držení tužky, bříška palce a ukazováku v opozici, prostředník 

zespodu podpírá. 

1.1.3 VÝVOJ JEMNÉ MOTORIKY 

Dovednosti jemné motoriky se týkají především těch činností, které využívají 

pohybů rukou a prstů. Cvičení jemné motoriky se prolínají s jinými funkčními oblastmi, 

souvisejí s napodobováním, vnímáním, hrubou motorikou a zvláště s integrací oko -

ruka. 
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Základní dovednosti jemné motoriky jsou: ovládaný pohyb rukou a prstů, uchopení 

předmětu jednou rukou bez dopomoci, manipulace předmětem podle zadání a použití 

obou rukou ve vzájemné souhře. Patřičné motorické dovednosti jsou důležité při tvorbě 

jakéhokoliv individuálního vzdělávacího programu. Úspěšný rozvoj sebeobslužných 

dovedností, kreslení, psaní závisí na dovednostech jemné motoriky. Ovládání rukou a 

prstů je velmi důležité při výuce znakového jazyka, který bývá součástí programu 

rozvoje komunikace (Schopler; Lansing; Waters, 2000). 

Vývoj dítěte neurčují pouze jeho dědičné vlohy, ani neprobíhá stejnoměrně, 

paralelně a pravidelně ve všech vývojových oblastech, probíhá po celý život. Zděděné 

vlohy se u dítěte postupně rozvíjejí, jednotlivé fáze vývoje podléhají vnitřním i vnějším 

vlivům. Vývoj ovšem můžeme svým působením a působením prostředí do jisté míry 

ovlivňovat. Ve zvládnutí určitých dovedností jsou individuální rozdíly, také rychlost 

průběhu jednotlivých období je různorodá. 

Jemná motorika zahrnuje (Opařilová, 2003): 

• grafomotoriku - pohybová aktivita při grafických činnostech, 

• logomotoriku - pohybová aktivita mluvních orgánů při artikulované řeči, 

• mimiku - pohybová aktivita obličeje, 

• oromotoriku - pohyby dutiny ústní, 

• vizuomotoriku - pohybové aktivity se zpětnou zrakovou vazbou. 

Zelinková (2001) rozděluje jemnou motoriku pouze na tri složky: mikromotonku 

očních pohybů, mikromotoriku artikulačních orgánů a grafomotoriku. Tyto výše uvedené 

složky samozřejmě úzce souvisí s grafomotorikou. Pokud je například špatně vyvinuta 

motorika očních pohybů i zpětná zraková vazba je pro dítě složité se v oblasti 

grafomotorických dovedností rozvíjet. Pro jednotlivé složky jemné motoriky je velmi 

důležitá správná a včasná speciálně pedagogická diagnostika a správné stanovení dalších 

speciálně pedagogických metod a postupů pro další vývoj dítěte. 

Tabulka fyziologického vývoje jemné motoriky: 

rok měsíc funkce 

0 1 úchopový reflex, polykací a sací reflex 
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0 2 počínající mimická hra, koordinace očních pohybů 

0 3 fixuje předmět očima a sleduje ho 

0 4 
přechod k aktivnímu uchopování, pohybuje s předměty, které mu dáme do 

ruky, počátek přijímání potravy lžící 

0 4 - 7 koordinace oko - ruka 

0 5 uchopování celou dlaní a nataženým palcem (např. chrastítko) 

0 6 rukou si dává předměty k ústům 

0 7 pije z podaného hrnku, olíže dočista lžíci 

0 9 úchop palec-dlaň, samo drží láhev, předání předmětu z jedné ruky do druhé 

0 10 opozice palce a ukazováku (pinzetový úchop) 

0 11 počátek volního kousání a žvýkání 

1 0 přežvykuje pevnou stravu 

1 0 - 6 dosahuje volního uchopování 

1 1 ovládá ruce 

1 3 spontánní čárání, staví věž ze dvou kostek 

1 4 obrací listy knihy 

1 5 čárá kruh 

1 6 staví věž ze 4 kostek, samostatněji lžící a pije z hrnku 

1 8 otevře zdrhovadlo (zip) 

1 9 s pomocí si umyje a usuší ruce 

1 10 rozšroubuje dózu, cukřenku 

1 11 navléká velké perly 

2 1 palec směřuje vpřed vzhůru při držení tužky, kreslí svislé čáry 

2 2 užívá kliku u dveří 

2 3 hází balon nad hlavu 

2 9 čárání s významem 
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i 
3 1 stříhá nůžkami 

3 3 zapne si knoflíky 

3 4 samostatně si čistí zuby a kloktá 

3 5 samostatně si umyje a usuší ruce 

3 6 kreslí kruh podle předlohy 

3 8 otáčí klíčem (ve dveřích nebo hračce) 

3 9 kreslí hlavonožce 

4 0 kreslí kříž podle předlohy 

4 9 kreslí domy 

5 0 kreslí čtverec podle předlohy 

5 6 "napíše" podle předlohy jednoduchá slova 

(Dan, C. Tabulka vývoje vybraných funkcí. On - line verze: 

http://www.ped.muni.cz/wpsy/dan_dod_k_syl.htm) 

Významným faktorem, který ovlivňuje rozvoj těžce postiženého dítěte, je rozsah, 

stupeň a kombinace postižení. Primární postižení působí na rozvoj všech funkcí, ktere 

se mohou rozvíjet opožděně, patologicky nebo se nerozvinou vůbec. Můžeme tedy 

předpokládat vznik sekundárních potíží, které se projeví jako důsledek postižení 

základního a působením dalších psychosociálních faktorů. Primární i sekundární 

následky defektu ovlivňují aktivační úroveň, vegetativní stabilitu, intenzitu citových 

prožitků, převažující ladění a jejich změny a motoriku. S rozvojem motoriky pak 

souvisí vývoj poznávacích procesů a celková socializace dítěte (Opařilová, 2005). 

Hrubou motorikou označujeme schopnost dítěte koordinovaně používat tělo jako 

celek. Systematicky se rozvíjí pohyby trupu, těla, končetin, hlavy. Zvládnutí hrubé 

motoriky má základní význam pro plný rozvoj jedince. V jemné motorice jde o souhru 

rukou a zraku. Tato schopnost umožňuje dítěti provádět přiměřený prostorový odhad a 

dobře koordinovat pohyby rukou v závislosti na vizuálním vyhodnocení situace. Jemná 

motorika je rozvíjena při pohybech dlaní a prstů. Její zvládnutí je nutným předpokladem 
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pro úspěšné zahájení především psaní, ale i dalších manuálních aktivit ve školním 

prostředí. 

Tabulka fyziologického vývoje schopností a dovedností v oblasti jemné motoriky: 

Věk Schopnosti, dovednosti, návyky 

1 - 3 měsíce 
i 

Dítě bere předměty, které se dotýkají ruky. 

3 - 4 měsíce Dítě si hraje s rukama ve střední linii, drží v rukou předmět. 

4 - 6 měsíců 

Dítě vede předmět ke střední linii, používá současně obě ruce, umí pomalu 

předmět upustit, vede předmět z jedné ruky do druhé, používá radiálně-

palmární (dlaňový) úchop. 

6 - 8 měsíců 
Dítě strká .věci do úst, sahá po předmětech, tahá za oblečení, bouchá věcmi 

o stůl, umí držet dva předměty, všechno hází na zem. 

8 - 1 0 

měsíců 

Dítě uchopuje dávkovanou silou, používá pinzetový (klíšťkový) úchop, 

vede předměty před sebe a zpět. 

10 -12 

měsíců 

Dítě dokáže izolovaně používat ukazováček, používá jemný pinzetový 

úchop, třese předměty, ohmatává je, bere ze stolu dvě věci. 

1,5 roku 

Dítě umí věc volně pustit, ovládá dovnitř směřující příčný úchop, jí samo 

lžičkou, samostatně pije z pohárku, vybaluje předměty z obalu, ukládá a 

vybírá věci, tluče předměty o sebe. 

1 - 2 roky 
Dítě kreslí čáru mezi dvěma body, hnětením modeluje kuličky a hady, 

šroubuje a otáčí klíčem v zámku, samostatně si umývá a utírá ruce. 

2 roky 
Dítě si samo svléká oblečení, čmárá na papír, otvírá zdrhovadlo, staví věž 

ze dvou kostek, navléká kroužky na tyč, hází míč neurčeným směrem, 

dává kuličku do lahve apod. 

2,5 roku 
Dítě staví věž ze čtyř kostek, hází míčem s rukama nad hlavou, zasune tyč 

do roury, vysypává korálky z láhve, listuje stránkami knížky. 

3 roky 

Dítě používá příčný úchop s nataženým ukazováčkem, jí vidličkou, chytá 

míč oběma rukama, hází míčem v určitém směru, maluje zakulacené tvary, 

přelévá tekutinu z pohárku do pohárku, skládá papír, navléká korálky na 
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drát. 

3,5 roku 
Dítě drží tužku prsty, kreslí kruh, staví věž z osmi kostek, rozbaluje 

bonbony, otevírá krabičku od zápalek, svléká si oblečení. 

4 roky 
Dítě dovede uchopit štětec, chytá malý míček, stříhá nůžkami, zapíná a 

rozepíná knoflíky. 

4,5 roku Dítě kreslí kříž, skládá jednoduché obrazce ze zápalek. 

5 let 
Dítě chytá malé míčky s rukama nad hlavou, navléká nit do jehly, stříhá 

podle linie. 

5,5 roku 
Dítě chytá vyhozený míč, chytá míč jednou rukou, hází za současného 

pohybu těla. 

6 let 
Dítě kresíí se správným držením tužky, navíjí nit na cívku, kreslí dům, 

strom, slunce a podobné obrázky, samostatně se obléká. 

6,5 roku Dítě kreslí postavu asi s osmi detaily, váže uzel okolo tužky. 

7 let 
Dítě napodobí 10 písmen, kreslí kosočtverec, dotkne se palcem špičky 

prstu, vystřihuje tvary. 

(Michalová, Z. Vývoj dítěte v některých oblastech od narození do zahájení školní 

docházky. On - line verze: h t t p : / / w w w . r v p . c z / c l a n e k / 2 4 / 1 2 6 6 ) 

1.1.4 DIAGNOSTIKA JEMNÉ MOTORIKY 

Vývoj motoriky se zjišťuje na základě výkonu v motorických testech nebo podle 

vývojových norem motoriky, které jsou součástí norem celkového neuropsychického 

vývoje. U starších dětí získáváme základní údaje o motorickém vývoji v raném dětství 

na základě osobní anamnézy (Pipeková, 1998). 

Metody zjišťování úrovně jemné motoriky jsou nejčastěji pozorování a testové 

metody. 

1. pozorování - umožňuje zkoumat jedince v přirozených podmínkách, pomáhá nám 

zjišťovat na zjevné úrovni jeho schopnosti, osobnostní vlastnosti a sociální vztahy. 

Pozorování má být: 

• plánovité, 
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• systematické, 

• dlouhodobé nebo alespoň opakované, 

• soustředěné na podstatné jevy, 

• přesné (se záznamem - video, magnetofon), 

• diskrétní. 

Strukturované pozorování se opírá o volně vymezené kategorie, použitelné pro 

potřeby speciálně pedagogické diagnostiky (přesné vymezení nalezneme v diagnózách a 

zdravotních záznamech). 

U nestrukturovaného pozorování jde o dojmy pozorovatele, např. rovnováhu, 

koordinaci pohybu, pohotovost, rychlost či jiné postřehy. 

2. testové metody - jsou druhem zkoušky, která se skládá z různých úkolů. 

Testy se zpravidla dělí na standardizované, jejichž výsledky jsou zpracovaný 

matematicko - statistickými metodami a poskytují normy, ke kterým lze výkon jedince 

přirovnat a nestandardizované, které si pedagog může sestavit sám, ale jejich výsledky 

nemají všeobecnou platnost. 

Testy se dají třídit podle různých kritérií, například podle: 

• zaměření (motoriky, laterality apod.), 

• způsobu zpracování (standardizované, informační), 

• účelu (zkušební, diagnostické, kontrolní), 

• podle způsobu použití (individuální, skupinové, hromadné). 

Metody zjišťování úrovně jemné motoriky bývají zaměřeny na manuální zručnost. 

Sledují koordinaci a rychlost pohybů horních končetin a dají se využít i při diagnostice 

laterality. 

Další možností využívanou hlavně v raném a předškolním věku je konstrukce 

z kostek a různých skládaček (Lego, puzzle apod.), práce s drobným materiálem 

(korálky) atd. Hodnotíme, co dítě dovede postavit, způsob provedení, souhyby, 

spolupráci obou rukou, lateralitu, kvalitu a dokonalost úchopů, přesnost cílených 

pohybů apod. Úroveň jemné motoriky se projeví i v pracovních činnostech a pn prací 

s výtvarným materiálem. 
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Hodnocení ruky v ergoterapii: 

Pro hodnocení ruky v ergoterapii se vychází z následujících sedmi charakteristik, 

které vymezil J. Pfeiffer (Svobodová, 1998). 

1. Síla - jednorázový stisk siloměru (ruky). Můžeme odhadem porovnávat sílu, 

kterou stiskne PHK a LHK naši ruku. 

2. Vytrvalost - opakované stisky. 

3. Rychlost - počet pohybů v určitém čase. 

4. Koordinace - vyhodit míček do výše a chytit do dlaně, rytmické bubnování prsty 

Gako hra na klavír). 

5. Povrchové vnímání - rozeznávání předmětů hmatem při vyloučení kontroly 

zrakem (Kimovy hry). 

6. Pohybová iniciativa ruky. Účast paretické ruky při práci, kterou lze vykonat jen 

jednou zdravou rukou, ale běžně se provádí oběma. 
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1.2 Grafomotorika, její vývoj a hodnocení 

1.2.1 VÝVOJ GRAFOMOTORIKY 

Grafomotorika je ovlivněna úrovní vývoje jemné a hrubé motoriky, pohybovou 

koordinací, senzomotorickou koordinací a psychickou úrovní dítěte. 

Tabulka fyziologického vývoje schopností a dovedností v oblasti grafomotoriky: 

Věk Schopnosti, dovednosti, návyky 

2 - 4 měsíce Dítě náhodně uchopuje předměty. 

4 - 6 měsíců Dítě má radiálně-palmární (dlaňový) úchop. 

11 - 13 

měsíců 

Dítě má jemný pinzetový úchop, dochází k izolovanému používání 

ukazováčku. Tluče tužkou o papír, napodobuje čmárání. 

15 -18 

měsíců 

Dítě má první zkušenosti s tužkou - spíše náhodné spontánní čmárání. V 

osmnácti měsících napodobí kresbu čáry bez ohledu na směr. 

1 8 - 2 4 

měsíců 

Dítě má koordinované pohyby, strukturuje list papíru, začíná řídit pohyb, 

jí lžící, má dovnitř otočený příčný úchop. Ve 24 měsících je schopno 

napodobit kresbu vertikální a kruhové čáry. 

2 - 3 roky 

Při kreslení má dítě pohyby koordinovanější a jemnější, formy jsou 

rozmanitější, zprvu hranaté, pak kulaté. Začíná zdůrazňovat používání 

prvních prvků písma, může listovat stránkami. Ve třiceti měsících 

napodobí kresbu horizontální čáry, pokouší se o nápodobu křížku. Ve 3 

letech kreslí kruh, vertikální i horizontální čáru podle předlohy. 

3 - 4,5 roku 

Dítě začíná používat pravidelné kontinuální pohyby při kreslení, zlepšuje 

tvarové variace, používá příčný úchop s nataženým ukazováčkem, muže 

kreslit čáry izolované i klikaté, může provádět pohyby orientované 

určitým směrem, takže vznikají různě orientované tvary, korektury a linie 

jsou diferencovanější. Dítě může skládat papír, tužku drží v prstech, může 

kreslit kruhy, pohyby může cíleně vracet k výchozímu bodu, začíná 

pojmenovávat obrázky, umí vymalovat kruh, ve 4 letech nakreslí 

hlavonožce představujícího panáčka, napodobí kresbu křížku. 
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4,5 - 5 let 

Dítě, zvětšuje rozmanitost forem, grafické formy uspořádává tak, že dávají 

smysl, dovede uchopit štětec, spojuje dva body čarou, umí nakreslit kříž. 

U dítěte je možné dosáhnout vědomé změny směru při pohybu tužkou, 

jsou možné nepřetržité, nazpět směřující pohyby. V pěti letech nakreslí 

čtverec, při kresbě postavy nakreslí jen hlavní části trupu. 

5 - 6 let 

Dítě umí obkreslit a také namalovat velké postavy, kreslí se správně 

uchopenou tužkou, nakreslí postavu cca s deseti detaily. V šesti letech 

nakreslí trojúhelník. 

6 7 Dítě může psát a kreslit v linkách, kresbu a písmo postupně zmenšuje. V 7 

letech kreslí kosočtverec. 

(Michalová, Z. Vývoj dítěte v některých oblastech od narození do zahájení školní 

docházky. On - line verze: http://www.rvp.cz/clanek/24/1266) 

1.2.2 DIAGNOSTIKA ÚCHOPŮ V GRAFOMOTORICE 

Škála názvů úchopů je uvedena z hlediska schopnosti ruky ke grafomotorickým 

činnostem (Svobodová, 1998). 

1. Úchop prstový, štipka, je možno diagnostikovat: 

• při práci s modelínou - uštípni kousek modelíny, udělej mezi prsty placičku 

• při stínovém divadle (potřebujeme lampu, která vrhá stín na stěnu) - štipka, tvar 

stínu připomíná zajíčka nebo srnce, volně pohybující se ruka připomíná 

chobotnici. 

Štipkový úchop je důležitý pro navození správného držení tužky. Štipka je tvořena 

bříšky palce a ukazováku, které působí silou proti sobě. Při držení tužky by mělo 

postupně této síly ubývat, dochází pouze k jejímu přidržování mezi oběma prsty a spíše 

k opozici vůči prostředníku, který tužku přidržuje zespodu. 

2. Úchop nehtový - dotýká se nehet palce a ukazováku např. při sbírání jehly. Pro děti 

je vhodnější použít místo jehly párátko. 

Diagnostikování: 

• udělej kulaté „okénko", kukátko, 

• při stínovém divadle, zvířátko se zavřeným čumáčkem. 
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Jde o navození tvaru „okénka". Pak již necháme na hře dítěte, které zvířátko mu tvar 

připomíná při stínovém divadle. Střídáním polohy prstů, typické pro úchop nehtový a 

štipkový, docílíme iluze různých lesních zvířátek, jejichž obrázky bychom měli mít po 

ruce. Nehtový úchop není přímo pro držení tužky důležitý, souvisí však s určením 

možnosti jemné motoriky dítěte při sbírání velmi drobných předmětů, na které nestačí 

úchop štipkový. 

3. Úchop klíčový - palec tlačí na radiální stranu ukazováku, nikoliv tedy na bříško 

ukazováku jako při úchopu štipkovém, ale ze strany. Strana ukazováku jako by tvořila 

podložku - opozici pro tlak palce. Při práci s klíčem vyvíjí postupně tlak obě strany. Při 

diagnostice použijeme opravu zámku a klíče. Klíčový úchop je pro držení ruky důležitý. 

Část písařů jej totiž používá při psaní. Z počátečního nastavení palce a ukazováku do 

pozice štipkového úchopu" palec často „sklouzne" do pozice klíčového úchopu nebo 

kamsi mezi tyto dvě čisté polohy. 

4. Úchop špetkový - jde o úchop třemi prsty. 

Diagnostikování: 

• můžeme použít solení sůl, písek, či jiný sypký materiál, 

• stínové divadlo, zvířátka. 

Zkušený písař již automaticky použije při úchopu tužky radiální stranu prostředníku. 

Toto držení velmi omezuje pohyblivost ruky při psaní. Úchop mezi bříška prstů použije 

menší dítě při úchopu a psaní křídou. 

5. Úchop cigaretový, mezi ukazovák a prostředník. 

Část dětí tak uchopí tužku před nácvikem správného držení. Při stínovém divadle -

zasaď kytičku - naznačujeme, jak kytička roste za pomoci druhé ruky, když si dítě 

zvykne, kde kytička roste, může se pokusit uchopit psací náčiní bez pomoci druhé ruky. 

Jde o hru pro zvýšení obratnosti ruky a znalostí o vlastním těle. Část velmi zkušených 

písařů používá tohoto úchopu při odpočinku mezi psaním, např. při zaznamenáváni 

poznámek na přednášce. Pero obrátí píšící částí nahoru (při cigaretovém úchopu) a pak 

jej za pomoci pákovitého pohybu palce otočí zase zpět a připraví na psaní. 

6. Uchop válcový, sevření rukojeti. 

Děti bez zkušeností s psacím náčiním tak mohou uchopovat psací náčiní. Píšící čast 

by měla být na lunární straně ruky. Sevřená ruka je většinou kolmo k podložce, „držíš to 
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jako vařečku". Pokud tak drží náčiní dítě s těžkým postižením hybnosti, musíme si 

uvědomit, že pohyb již většinou nevychází ze zápěstí, ale z lokte nebo celé paže. 

7. Úchopy dlaňové, se vyskytují u těžšího postižení koordinace a hybnosti. Je možné 

zkusit psaní s různými nástavci, které respektují fázi uchopování s podložkami, ktere 

zvedají paži nad psací plochu a tím uvolňují ruku v zápěstí. 

Úchopy dynamické jsou takové, při kterých je ruka rozdělena na dva funkční celky. 

Jde např. o stříhání, dělání uzle jednou rukou, jedení orientálními tyčinkami a další již 

vysoce specializované činnosti, jako je např. modelování. Pro diagnostiku dítěte 

předškolního věku použijeme modelování, zjistíme zkušenost se stříháním a dále 

celkovou pohyblivost prstů. 

Celková pohyblivost prstů 

Při zkoušení celkové pohyblivosti prstů již nejde pouze o úchopy. Zde můžeme 

použít některá pohybová cvičení. Vhodná cvičení pro diagnostiku ruky jsou např. tato: 

1. přivítání prstů - dotyky prstů obou rukou, 

2. postupné dotyky palce s ostatními prsty na jedné ruce - vpřed a vzad, 

3. přibližování a oddalování prstů - prostředníku, prsteníku, znázorňující nůžky, 

4. střídavé údery prstů - „pa, pa", 

5. střídavé údery prstů obou rukou - „psaní na stroji", „hra na klavír", 

6. „dlouhý nos" - prsty se pohybují, 

7. vysouvání prstů z pěsti - „kocouří drápky", 

8. kreslení kruhu ukazováčkem, 

9. kroužení ukazovákem kolem sebe, 

10. uložení palce mezi ostatní prsty, ruka v pěst, - „pupík", 

11. roztažené prsty - „list kaštanu". 

1.2.3 GRAFOMOTORICKÁ CVIČENÍ 

Grafomotorické cvičení zahrnuje cviky, které poskytují průpravu ke správnému 

psaní a přispívají k lepšímu ovládání tužky a nácviku různých druhů čar, kliček a 

oblouků. Vždy postupujte od jednodušších uvolňovacích cviků k těm složitějším. Nikdy 

nepřeskakujte od cviku ke cviku. Vše musí mít svoji posloupnost, která dítěti zaručí 
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úspěšnost. Grafomotorická cvičení pomohou dítěti rozvinout jemnou motoriku a 

psychické funkce potřebné pro psaní a kreslení. Rozvíjí též jakousi souhru ruky a oka, 

vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry. Grafomotorika zahrnuje péči o 

správné držení tužky třemi prsty, o volné zápěstí a o správný směr tužky směrem 

přibližně k rameni. Důležitý je i přiměřený tlak na podložku. Přesnost čáry a cit pro tvar 

podporují různé omalovánky a domalovánky, ale nesmějí potlačovat vlastní výtvarný 

projev. 

Pro počáteční psací a kreslící pokusy se osvědčily velké svislé plochy papíru, 

umístěné před tělem dítěte. Nejvhodnější jsou velké plochy balicího papíru, 

připevněného na stěnu. Když se popíše či pokreslí, jednoduše lze nahradit jiným. Tužku 

držíme 3 prsty, právě proto jsou nejvhodnější trojhranné tužky či pastelky. Jednu hranu 

drží palec, naproti je ukazováček, třetí hranou je tužka položena na prostředníčku. 

Grafomotorické cvičení představuje systém průpravných grafických cviků, při 

kterých se zpřesňuje jemná pohybová koordinace ruky a posiluje jemné svalstvo prstů. 

Zdokonalování grafomotorických dovedností je vedeno od tzv. velkých pohybů k 

malým. Při pohybových aktivitách nejprve děti provádějí (v rytmu písničky nebo 

říkanky) různorodé nelokomoční pohyby, např. cvičí střídavě pravou a levou rukou, ale 

i oběma rukama současně. Při cvičení dbáme, aby oči sledovaly pohyb rukou. 

Nejlepším uvolňovacím cvikem, který rovněž slouží jako příprava k pozdějšímu 

nekřečovitému psaní, jsou krouživé pohyby, jež děti dělají rukou ve vzduchu v obou 

směrech (levotočivé i pravotočivé). Později podporujeme velké rozmáchlé kresby na 

velkém, např. balícím papíře, aby se pohyby ruky uvolňovaly. Postupně zmenšujeme 

plochu. Děti obtahují předlohy vestoje, což vede k uvolňování ramene, později v sedě se 

zdviženým loktem a nakonec v sedě s podepřeným loktem pro uvolnění zápěstí. Tento 

způsob využíváme zejména u dětí s motorickou neobratností. 

Uvolňovací grafomotorické cviky: 

TECHNIKA GRAFOMOTORIKY OSVOJENÉ TVARY 

1. Kresba prstem 1. Volné čmárání 

2. Kresba pastelem, křídou 2. Dotyky tužkou, obtisky štětce 

3. Kresba tužkou 3. „Klubíčko" 
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4. Malba štětcem, hygiena 4. Oblouky 

5. Správné držení grafického náčiní 5. Směrové čáry 

6. Udržení směru čáry 6. Kružnice, ovály 

7. Vybarvování 7. Spirály 

8. Obkreslování, obtahování 8. Spojené oblouky 

9. Dokreslování 9. Kličky 

10. Napodobování 10. Zátrhy 

11. Vlastní kresba a malba 11. Ostré obraty 

12. Zvládnutí přípravné techniky na psaní 12. Psaníčko 

13. Spojování nacvičených tvarů 

(Svobodová, 1998) 

Grafomotorická cvičení: 

• Kruh - klubíčka, nejprve velká, postupně zmenšovat, „rozmotávat", pak teprve 

„namotávat" (sluníčko, hodiny, kolo u auta...). 

• Elipsa - svislá, mírně nakloněná i ležatá (auto jezdí dokola, letadlo...). 

• Kruh a elipsa rozvinutá po řádku, shora dolů a zdola nahoru - spirály (kouř, 

rozmotaná stužka, oblaka, koruna stromu...). 

• Osmička - ležatá, svislá a šikmá (letadlo, krasobruslař). 

• Osmička rozvinutá do řádku (krajka, mašlička na dárek), svisle (padá lístek ze 

stromu). 

• Oblouk horní opakovaně zleva doprava a zpět (děti si házejí s míčem), a oblouk 

dolní (houpačka, kyvadlo hodin). 
• Oblouky rozvinuté po řádce (vrabec nebo míč skáče, špičaté vlnky na vode), 

popřípadě lze i shora dolů a zdola nahoru. 

• Vlnovka (mašlička, měkké vlny na vodě). 

• Čáry - vodorovné (silnice, naskládané dřevo), svislé shora dolů (padá kamínek, 

stavíme klec pro lva), zdola nahoru (roste tulipán, pampeliška), šikmé shora dolu 

(prší), šikmé a prohnuté zdola nahoru (fouká vítr a zvedá listí). 

Základní prvky je lepší kombinovat, aby postupně tvořily obrázek - z čar postavit 

dům, hrad s cimbuřím, ze spirál oblaka, kruhovým pohybem sluníčko. Lze předkreslit 
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dítěti na celou čtvrtku obrys svetru, který dítě „doplete" pomocí spirálek zleva doprava 

nebo vyplňuje vzorem z různobarevných čar (Kutálková, 1996). 

1.2.4 VÝVOJ KRESBY 

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

dokreslováním. Tyto činnosti jsou také činnostmi grafomotorickými, pro předškolní věk 

dokonce typičtějšími. Přístup ke grafomotorické činnosti při psaní a výtvarné výchově 

je však naprosto rozdílný. Při psaní se zaměřujeme na nácvik přesného tahu, 

vystihujícího normalizovaný žádoucí tvar a směřujeme k automatizaci takových 

přesných pohybů. Výtvarná výchova počítá s fantazií dítěte, směřuje naopak 

k rozdílnosti projevů, jako výrazu temperamentu a jedinečnosti psychiky dítěte. Rozdíly 

nejen respektuje, toleruje, ale i oceňuje. Psaní takto tolerantní není. Přes tyto rozdíly se 

obě formy rozvoje grafomotoriky doplňují, vzájemně se ovlivňují, pomáhají si. Při 

testech školní zralosti a dalších testech s použitím kresby se předpokládá, že dítě zralé 

pro školu dokáže nakreslit postavu, dům, strom, popř. auto (chlapci) s použitím detailu. 

Kresba vypovídá o kresebné vyspělosti svého tvůrce, tím je usuzováno i na celkovou 

školní zralost. Interpretace výsledků kresby u dítěte s tělesným postižením, smyslovým 

postižením a některými specifickými poruchami předpokládá zkušeného psychologa 

nebo speciálního pedagoga (Svobodová, 1998). Kresba se stala důležitým 

diagnostickým nástrojem, z kterého můžeme usuzovat na sociální vývoj, vývoj 

rozumových schopností a senzomotoriky. 

Vývoj kresby: 

Kresba se začíná vyvíjet v raně batolecím období. 

• Stadium čmárání (čárání): dítě zjišťuje, že tužka zanechává stopy. Cmáranice 

pro dítě nemají význam. Tento počátek kresby se datuje k jednomu a půl až 

dvou let. Je to funkční stadium, které slouží k rozvoji motoriky, pokračující 

diferenciace už umožňuje psací a kreslící pohyby. Dítě maluje celým tělem a 

postupně se pohyb diferencuje. 

• Stadium tvarů, symbolů: Po fázi čárání dítě kreslí první tvary (kolečko, křížek, 

čtverec), poté se základní tvary kombinují. 
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• Stadium „ obsahových obrázků": Obrazová hodnota kresby je až tehdy, kdy dítě 

dokáže věci kolem sebe pojmenovat. Ve třech letech děti nejprve malují a až 

potom řeknou co to je. Starší děti již mají představu před kreslením. V kresbě 

dítě vyzdvihují zajímavé prvky, které jsou nadměrné. Děti kreslí nejdříve 

postavy, pak zvířátka. U chlapců to mohou být auta. V kresbě je velký rozdíl 

mezi subjektivitou a realitou. 

Mezi pátým a osmým rokem se v kresbě objevuje naivní realismus. Dítě nekreslí, co 

vidí, nýbrž co zná. Později přechází na vizuální realismus. S vizuálním nebo kritickým 

realismem dosahuje dítě novou formu kresebných konstrukcí. Vznikají obrazy, které 

jsou plánovány; zobrazované předměty stojí v navzájem správném poměru. Přibližně u 

jedenáctiletých se vyvíjí cit pro perspektivu, proporce a míru. 

Vývoj kresby lidské postavy: 

Kolem tří a půl roku kreslí dítě obličej, později přidává ruce a nohy. Nohy jsou 

dlouhé. Teorie vychází z toho, že dítě vnímá vysokou dospělou postavu zkresleně, ze 

spodu, kdy se jeví nohy delší. Tato kresba se označuje jako hlavonožec - cefaloid. 

Později se zaměřuje i na detaily v obličeji - oči, vlasy, ústa, nos. Někdy dítě kreslí i 

náznak trupu, ale ne vždy. Po pátém roce je kresba dvojdimenzionální a v kresbě je již 

zahrnut trup. Po šestém roce se dítě zaměřuje na detaily. Postavu obléká. Typický je 

znak průhlednosti (dítě prvně nakreslí postavu a přes ni kreslí oblečení). Po sedmém 

roce dítě zpřesňuje proporce, umístění a vyjadřuje v kresbě i nelibost. Po osmém roce 

kreslí též i z profilu. V devíti letech je dítě schopno zachytit pohyb. Kolem deseti let se 

již u dětí vyskytuje použití perspektivy a stínování. 

U dětí s tělesným postižením závisí vývoj kresby na úrovni jemné motoriky a 

obratnosti ruky. Se zlepšením hybnosti ruky, pohybů prstů a obratnosti se také zlepšuje 

úroveň kresby. Děti mentálně retardované velmi dlouho setrvávají na stále stejne 

úrovni, kreslí stále stejný typ čar (Pipeková,1998). Kresba u těchto dětí nás nezajímá 

jako projev jejich uměleckého nadání a fantazie, ale spíše jako jeden z objektivních a do 

určité míry měřitelných projevů úrovně jejich vizuomotorické koordinace a celkove 

mentální úrovně (Brázdilová, 1996). Z hlediska rehabilitační léčby nás zajímá: 
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. úroveň motorické koordinace vedoucí ruky (kterou rukou dítě kreslí, zda nestřídá 

ruce, kvalita taxe, držení tužky, pomoc druhé ruky, souhyby těla, tempo, 

pečlivost, snaha, slovní komentáře, postoje), 

• obsah kresby (počet detailů, vzájemný vztah dílů a jejich proporce). 

Hodnocení kresby (Svobodová, 1998): 

1. Vedení čáry a plynulosti tahu 

• celková jasnost a pravidelnost, rozhodnost 

• nejistota 

• nepravidelnost, nápadný sklon figury 

• sledujeme návaznost, spojitost linii 

2. Síla čáry, tlak 

3. Volba tématu a jeho zpracování: 

• zadané téma 

• zvolené téma, všímáme si: zda je zpracování obsahu výstižné, zda je zpracovaní 

obsahu nevýstižné, jak dítě svoji práci popisuje, zajímavost pojetí, nápadnosti 

v kresbě. 

4. Řešení daného prostoru, prostorové uspořádání scény: 

• nahodile, bez vztahů 

• „ZEM", dítě považuje spodní okraj za zem 

• použití základní čáry, figury jsou na čáře vedle sebe v juxtapozici 

. obrazový plán - nad základní čárou je ještě jedna, přibližně rovnoběžná, 

superpozice 

• základní čára a nad ní zvlněný horizont, nebe atd. 

• plošné uspořádání, viděno jakoby z letadla, tzv. sklápěni 

• zmenšování figur odpředu dozadu, někdy i obrácená perspektiva 

• překrývání figur, tvarů 

• sbíhavost, pokusy o vytváření perspektivy. 

5. Použití barev 

6. Řešení objemu, kreslířský typ: 
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. dítě kreslí vnitřní objem, to, co o předmětu ví ( typ: konstruktér, expresionista, 

analytický typ) 

• dítě kreslí to, co vidí ( typ. impresionista, syntetický typ ) 

7. Množství základních prvků práce a volby detailů: 

• sledované čmárání 

• nereálné znázornění 

• hlavonožec 
• trupohlavonožec - lineární znázornění 

• montovaná figura, stále více detailů 

• dvojdimenzionální znázornění končetin 

• syntetická kresba 

• profil, pohyb, další detaily 

8. Způsob dokončení nebo přerušení práce. 

1.2.5 VZTAH LATERALITY KE GRAFOMOTORICE 

Lateralitou rozumíme funkční asymetrii s převahou jedné poloviny těla, podmíněně 

asymetrií funkce mozkových hemisfér. Dominance jedné mozkové hemisfery a tun 

dané dominance protější poloviny těla má v první řadě svůj podklad dědičný, 80 - 90 /o 

lidské populace dává přednost pravé horní končetině, leváctví se v rodinách dedi. 

Výchova měla dosud tendenci leváctví potlačovat a leváky nutit, aby užívali pravé ruky. 

Dnes víme, že sklon k leváctví je různě silný, vyhraněných praváků je mnohem méne 

než těch, které se výchovnému tlaku podařilo poměrně nenásilně prevest na pravou 

ruku. Dnes se již většinou ponechává volná volba ruky, je jen třeba se postarat o 

správné držení tužky jako prodloužení předloktí, nikoliv v dlani, a správnou polohu 

papíru, aby si dítě píšící levou nezakrývalo a nerozmazávalo napsaný text. Papír lezi 

správně rovnoběžně s osou paže tak, aby řádky ležely na kružnici, jejímž středem je 

loket levé paže. 

U dětí s postižením je situace poněkud složitější. Je mezi nimi nemalé procento těch, 

kde došlo k různě výraznému poškození té končetiny, která by podle genetického kodu 

se měla stát vedoucí, a dítě, rozený pravák s postiženou pravou HK je okolnostmi 

27 



nuceno psát levou, je nucené přecvičováno na leváka. U dětí s výrazným postižením 

jedné poloviny těla je jasné, že budou psát funkčně lepší rukou (Brázdilová,1996). 

Zkouška laterality ruky a oka, převzatá z publikace Zelinkové „Poruchy učeni" 

(Svobodová, 1998): 

Zkouška laterality ruky: 

1. Korálky do lahvičky. 

2. Zasouvání kolíčků. 

3. Klíč do zámku. 

4. Míček do krabičky. 

5. Stlač mi ruce k zemi. 

6. Plácni mě do ruky." 

7. Sáhni na ucho, na nos. 

8. Jak vysoko dosáhneš? 

9. Mnutí rukou. 

10. Tleskání. 

11. Ostrouhat mrkvičku. 

12. Prst do trubky. 

A 
P + — 

2 
Kvocient dextrity DQ 

N 
P - počet zkoušek provedených PHK 
A - počet zkoušek provedených střídavě 

PHK, LHK nebo oběma současně 
N - počet všech užitých zkoušek 

Zkouška laterality oka: 

1. Manoskop. 

2. Průhled trubičkou. 

Pozorujeme a určujeme: 

Vyhraněnost laterality. 

vyhraněná, výrazná pravorukost . . .P.. . . . .DQ.. . . . . 100--90 

méně vyhraněná pravorukost P - D Q 89- 75 

dominance nevyhraněná, neurčitá... ....P... - . D Q 74- 50 

méně vyhraněná levorukost P.. . . . . D Q 4 9 - 25 

vyhraněná, výrazná levorukost P... - . D Q 24 -•0 
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LEGENDA KE GRAFŮM EDUKACNE HODNOTÍCÍHO 

PROFILU DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO 

SPEKTRA kousky laterality, 
! 

ivat zpozorování, 

1. SOCIÁLNÍ VÝVOJ 

2. KOMUNIKACE - receptivní řeč 

3. KOMUNIKACE - expresivní řeč - verbální vyjadřování 

4. KOMUNIKACE - expresivní řeč - neverbální vyjadřování 
i 

5. IMITACE - motorická ;m. Jde většinou o 

6. IMITACE - sociální 

>em (přecvičovaní 

bidextři). 
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3.! 

Di 

7. IMITACE - verbální 

8. JEMNÁ MOTORIKA 

9. HRUBÁ MOTORIKA 

10. GRAFOMOTORIKA A KRESBA 

11. SEBEOBSLUHA - stravování (jídlo, pití) a stolování 

12. SEBEOBSLUHA - oblékání 

13. SEBEOBSLUHA - umývání 

14. SEBEOBSLUHA - použití WC 

15. VNÍMÁNÍ - zrakové 

16. VNÍMÁNÍ - sluchové 

17. VNÍMÁNÍ - taktilní 

18. ABSTRAKTNĚ VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ 
féry. 



Hodnota DQ (kvocient dextricity), kterou získáme provedením zkoušky laterality, 

vyjadřuje současný stav, fenotyp. Na genotyp můžeme pouze usuzovat zpozorování, 

vývojové a rodinné anamnézy. 

Kategorie genotypu: 

1. P - 1 anamnestické praváctví souhlasí se zjištěným genotypem. 

2. P - 2 anamnestické praváctví nesouhlasí se zjištěným fenotypem (přecvičovaní 

leváci, u nichž rodiče leváctví popírají nebo si ho nevšimli, ambidextn). 

3. L - 1 anamnestické leváctví souhlasí se zjištěným fenotypem. 

4. L - 2 anamnestické leváctví nesouhlasí se zjištěným fenotypem. Jde většinou c 

přecvičované leváctví, které rodiče nepopírají. 
Typ laterality: 

1. souhlasná: 

• dominance PHK a pravého oka, 

• méně vyhraněná dominance PHK, oko pravé, 

• méně vyhraněná dominance LHK, oko levé, 

• dominance LHK a oko levé; 

2. neurčitá: 

• ruka pravá, dominance oka neurčitá, 

• ruka levá, dominance oka neurčitá, 

• nevyhraněná dominance ruky, oko pravé, 

• nevyhraněná dominance ruky, oko levé, 

• nevyhraněná dominance ruky i oka; 

3. zkřížená: 

• PHK x levé oko, 

• LHK x pravé oko. 

Další případy: 

1 • Patologické leváctví, praváctví, poškození dominantní hemisféry. 

2. Leváctví, praváctví z nutnosti, poškození dominantní HK. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

2 CÍL, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 CÍL PRÁCE 

Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit vliv vybraných praktických činností 

s využitím přírodních a technických materiálů na rozvoj jemné motoriky a 

grafomotoriky srovnáním výsledků u vybraných žáků na začátku a na konci 

výzkumného šetření. 

2.2 HYPOTÉZY 

H1: Systematické začleňování činností s přírodními a technickými materiály do výuky 

přispívá k rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky děti. 

H2: Zařazování činností s přírodními a technickými materiály, rozvíjejících jemnou 

motoriku a grafomotoriku kladně ovlivňuje celkový rozvoj osobnosti dítěte. 

2.3 ÚKOLY PRÁCE 

1. Zhodnotit pomocí nestandardizovaných testů úroveň jemné motoriky a 

grafomotoriky u vybrané skupiny žáků na začátku šetřeni. 

2. Zaměřit se na praktické činnosti s využitím přírodních a technických materiálů, 

cílené na problematickou oblast jemné motoriky a tyto činnosti průběžně 

zařazovat do výuky žáků. 

3. Oblast grafomotoriky procvičovat pomocí grafomotorických testů a praktických 

činností. 

4. Po ukončení šetření zařadit stejné testy jako na začátku a zhodnotit výsledky 

žáků v daných oblastech. 
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3 METODIKA PRÁCE 

3.1 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

Šetření probíhalo na Základní škole speciální v Mostě od září 2007 do února 2008. 

Přesný název tohoto zařízení je: Základní škola speciální, Základní škola praktická a 

Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Tento nový název 

škola používá od 17. května 2006. Je to jedna z největších škol v Čechách a jak z názvu 

vyplývá, pod jednou střechou jsou zde sdruženy tři zařízení pro děti s mentálním 

postižením různého stupně. Zaměstnanci školy pracují pod vedením ředitelky a dvou 

zástupkyní. 

Přesné složení žáků a zaměstnanců uvedu v následujících tabulkách: 

Tab. č. 1: Složení žáků 

Základní škola Základní škola 

Název školy speciální praktická Praktická škola 

Počet tříd 10 21 2 

Celkem žáků (hoši/dívky) 61 (40 /21) 2 3 5 ( 1 3 7 / 9 8 ) 11 (3 /8) 

Tab. č.2: Přehled diagnóz u žáků v zařízení (bez uvedení prosté MR) 

Název školy 

Základní škola 

speciální 

Základní škola 

praktická Praktická škola 

Poruchy autistického spektra 1 2 ( 9 / 3 ) 3 (2 /1) 0 

MU + tčlesné postiženi 7 (5 /2) 6 (4 /2) 1 (1 /0) 

MR + zrakové postižení 3 (2 /1) 0 1 (0/1) 

MR + sluchové postižení 2 ( 1 / 1 ) 4 ( 1 / 3 ) 1 (0/1) 

MR + řečové postižení 0 3 (3 /0) 0 

Tab. č.3: Přehled zaměstnanců 

Název školy 

Základní škola 

speciální 

Základní škola 

praktická Praktická škola 

Třídní učitelé 10 2 2 2 

Učitel bez třídnictví 1 6 0,5 

Asistent pedagoga 6 4 0 

Asistenti pedagoga z Úřadu prácc 

(veřejné prospěšná činnost) 
2 1 0 

1 

Ve školním roce 2005/2006 byla na Základní škole speciální vytvořena samostatná 

třída pro děti s poruchami autistického spektra. 
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3.2 PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Výzkumný vzorek tvoří děti ze základní školy speciální ve věkovém rozmezí 7 - 1 2 

let, různých diagnóz. Jedná se o dva sedmileté a jednoho dvanáctiletého chlapce a jednu 

devítiletou dívku. Pro rozbor případových studií jsem měla, se souhlasem rodičů dětí, 

k dispozici pedagogickou dokumentaci, lékařské a jiné odborné zprávy. Současně jsem 

s rodiči provedla strukturovaný rozhovor. Rodiče souhlasí s uveřejněním fotografu 

svých dětí v této bakalářské práci. 

Případová studie 1: 
Šarlota je jediná dívka ve třídě. Před zařazením do základní školy speciální 

absolvovala předškolní vzdělávání ve třídě pro děti s autismem při Ústavu sociální péče 

v Mostě. 

Stručná charakteristika 

Holčička je velmi drobného vzrůstu s tmavými vlásky a výraznýma tmavýma očima. 

Fyzickým vzrůstem odpovídá spíše dětem mladším. Nosí brýle. Sociální kontakt dokáže 

navázat velmi pěkně tím, že komunikačního partnera vezme za ruku. Oční kontakt 

navazuje na poměrně krátkou dobu. Spolupráce při činnosti je velmi rušena výrazným 

psychomotorickým neklidem. Objevuje se stereotypní a repetitivní chování, třepetáni 

rukou. Ráda točí kolečky u aut či navlečenými korály. Prodělala operaci rozštěpu 

měkkého patra. V důsledku tohoto poškození je svalstvo v orofaciální oblasti stále 

ochablé a doprovázeno neustálým slinotokem. V důsledku vrozené subluxace levé kyčle 

má neobratnou chůzi o široké bázi. 

Psací náčiní se již pokouší držet špetkovým úchopem, zatím však velmi neobratně a 

křečovitě. S pomocí dokáže nakreslit čáru a kruh. Tlak na tužku je však zatím velmi 

silný a pohyby jsou hrubé a nekoordinované. Lateralita zatím nevyhraněná. 

Řeč je dyslalická, používá pár výrazů dětským žargonem. Krátkou větu neutvoří. 

Mluvené řeči však rozumí velmi dobře. 

Velmi ráda poslouchá písničky a hudbu. Se zálibou vyžaduje opakování dětských 

říkanek doprovázených pohybem (např. Šiju boty...). 

Rodinná anamnéza 
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Matka je vyučena malířkou skla a porcelánu. Trpí psoriasis vulgaris (lupénka) a je po 

operaci sítnice levého oka. Trvale pečuje o dceru. 

Otec na žádost matky v rodném listě neuveden. 

Sourozence holčička nemá. 

Má velmi hezký vztah s matkou a babičkou. 

Osobní anamnéza 

Dnes skoro devítiletá Šarlota se narodila ve 38. týdnu těhotenství, které probíhalo 

bez potíží. Porod byl spontánní, záhlavím. Holčička vážila 2,60 kg a měřila 47 cm. 

Čtrnáct dnů měla novorozeneckou žloutenku. Kojena byla pro vrozený rozštěp měkkého 

patra z dětské láhve (do 1,5 roka). Plastická operace proběhla na Klinice plastické 

chirurgie v Praze - Vinohrady ve 2 letech. 

Do osmého měsíce nosila abdukční peřinku, pak mělo být podle ortopeda vše 

v pořádku. Matce se však zdálo, že je její dcera proti vrstevníkům opožděná a proto 

žádala opakované vyšetření. Ani pediatr, ani neurolog však nechtěli o opoždění slyšet. 

Když ještě v 1,5 roce neseděla, matka si doslova vynutila vyšetření v Praze - Bulovce, 

kde jí bylo řečeno, že jsou kyčle velmi zanedbané a bude nutná operace. Poté 

následovala rehabilitace a cvičení Vojtovou metodou. Chodit začala přibližně ve třech 

letech. 

Od dvou let je Šarlota sledována endokrinologem pro hraniční výsledky krevních 

testů s podezřením na špatnou funkci štítné žlázy. V současné době je však už bez 

medikace. 

V pěti letech při očkování trojkombinací záškrt, tetanus, dávivý kašel zkolabovala a 

při hospitalizaci jí byla zjištěna epilepsie. V tomto věkovém období absolvovala 

psychologické vyšetření v APLA Praha (PhDr. Thorová, Ph.D.) s potvrzením diagnózy 

dětský autismus. 

V sedmi letech jí byla rozpoznána vrozená oční vada. Matka opakovaně lékaře 

upozorňovala na to, že dcera špatně vidí, ale vždy jí to bylo vyvraceno. Až po vyšetření 

na oční klinice Barrandov byly domněnky matky potvrzeny. 

Závěr z posledního psychologického vyšetření (9/2006): intelektové schopnosti 

v pásmu těžké mentální retardace. Strukturovaná výuka s vizuální podporou je pro 

dívku vyhovující. Je třeba stálý dohled a pomoc v běžných životních situacích. 
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Závěr z posledního vyšetření z SPC Litvínov (11/2006): současná forma výuky a 

přístup pedagogů ve třídě je velmi motivující. Zařazení do stávající třídy je pro Sarlotu 

naprosto vyhovující a přínosné, děvče vykazuje i výraznější pokroky s ohledem na sve 

možnosti a schopnosti. Dívka má v tomto zařazení příznivou vzdělávací prognózu. 

Případová studie 2: 
Tomáš byl přijat k základnímu vzdělávání v Základní škole speciální v Mostě od 

školního roku 2007/2008. Před zařazením do základní školy speciální absolvoval 

předškolní vzdělávání ve třídě pro děti s autismem při Ústavu sociální péče v Mostě. 

Stručná charakteristika 

Tomáš je hoch velmi pěkného vzhledu, se světlými vlásky. Vzrůstem odpovídá 

fyzickému vzhledu. Nosí brýle. Chlapec pracuje jak s fyzickou, tak hlavně s verbální 

pomocí. Samostatná práce není vytvořena. V průběhu práce je celkem klidný, lze však 

pozorovat časté odklony pozornosti, k upoutání pozornosti na úkol potřebuje výraznou 

motivaci. Je většinou dobře naladěný, po splnění úkolu uvítá i sociální odměnu. 

Vyhovuje mu strukturovaný systém práce. Má základy pro pracovní chování. 

Pokud je bez programu, je hyperaktivní, zabavuje se rychlými pohybovými hrami 

s četnými stereotypními pohyby. Preferuje míče všech velikostí, ozvučené míče, vozíky 

a kočárky. Pokud je delší dobu v pohybu, hůře se zklidňuje. 

Psací náčiní drží v dlani, po upozornění, někdy i spontánně se vrací k hornímu 

úchopu do dlaně. Píše levou rukou. Čmárá, napodobí svislou a vodorovnou čáru a kruh. 

Rozumí základním verbálním pokynům i zákazům. Používá svůj žargon, echolálii. 

Má rád hudbu, doma má dětské piano, na kterém umí měnit melodie, pamatuje si 

příslušné kódy. 

Oční kontakt fixuje bez plného rozsahu komunikačních funkcí. 
Rodinná anamnéya 

Chlapec pochází z úplné, podnětné rodiny. 

Matka je vyučena prodavačkou, v současné době trvale pečuje o syna. 

Otec je vyučen kuchařem, trpí balbutií. Vývojové vady se v rodině nevyskytují. 

Sourozence chlapec nemá. 

Osobní anamnéza 
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Chlapec narozen z druhého těhotenství, první těhotenství přerušeno v 7. měsíci, 

hospitalizace matky pro vysoký krevní tlak. Porod spontánní předčasný ve 35. týdnu 

těhotenství. Porodní míry byly 2,30 kg a 47 cm. Po porodu byl podchlazený, 2 dny 

umístěn v inkubátoru. Novorozenecká žloutenka proběhla. Zpočátku se neumel prisat, 

krmen ze stříkačky, po 10 dnech kojen do 4 měsíce. 

Od narození v péči neurologa, preventivní kontrola nedonošeného dítěte. Od 7. 

měsíce cvičení Vojtovou metodou pro svalovou hypotonii. Od 3 let v péči logopeda 

kvůli opožděnému vývoji řeči. Začíná nosit brýle (strabismus). 

Ve 3 l/2 letech nástup do běžné MŠ, doporučeno vyšetření sluchu (nereagoval na 

podněty, nespolupracoval, nemluvil), vyšetření sluchu negativní. Přechod do stacionaře, 

kde je malý kolektiv dětí, zde je spokojený. Zde také kontaktování SPC při ZS speciální 

Litvínov, doporučení k vyšetření v APLA Praha pro podezření na pervazivní vývojovou 

poruchu a zároveň vyšetření na dětské psychiatrii, zde hraniční nález CARS svědčící 

pro poruchu autistického spektra. 

V současné době je chlapec v péči dětského psychiatra, oftalmologa, speciálního 

pedagoga a logopeda. 

Trvale neužívá žádné léky. 

Pro školní rok 2006/2007 měl odklad školní docházky. 

Závěr vyšetření APLA Praha (PhDr. Thorová, Ph.D.) z června 2006 diagnostikuje u 

chlapce atypický autismus s mírnou až středně těžkou symptomatickou autistického 

chování. 

Závěr z posledního psychologického vyšetření (6/2006): intelektové schopnosti 

v pásmu středně těžké mentální retardace. Doporučen speciální program pro děti 

s autismem včetně věnování pozornosti nácvikům augmentativní komunikace, 

k posílení sémantické funkce řeči. Zařazení do speciální školy plně adekvátní, 

doporučen strukturovaný program. 

Závěr z posledního vyšetření z SPC Litvínov (3/2007): Doporučení vřazení chlapce 

ve školním roce 2007/2008 jako žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do 

vzdělávacího programu PŠ (ZŠ speciální) s úpravou výuky strukturovaným učením pro 

žáky s autismem. 
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Případová studie 3: 

Nikolas byl přijat k základnímu vzdělávání od školního roku 2007/2008. Předtím 

nenavštěvoval žádné předškolní zařízení. 

Stručná charakteristika 

Nikolas je velmi roztomilý chlapec s velkýma očima. Je drobného vzrůstu. Fyzicky 

odpovídá spíše dětem mladším. S dětmi navazuje kontakty bez potíží a velmi rád se 

zapojuje do dění ve třídě. Při pohybu ve škole i ve třídě používá mechanický invalidní 

vozík, který nedokáže sám ovládat. Při přesunech mu pomáhá asistentka pedagoga. Na 

WC je ve škole pravidelně vysazován, sám si o vysazení neřekne. Doma i ve škole je 

plenován. 

Velmi rád zpívá a poslouchá písničky a říkanky. Snaží se sám zpívat. 

Pracovní tempo a koncentrace závisí na aktuálním zdravotním stavu a rozpoložení 

chlapce. Aktivita velmi kolísá. Je klidný, vstřícný, trpělivý, celkově pomalejší. Při práci 

potřebuje spíše tiché a klidné prostředí. Má radost z každého úspěchu a dává to najevo 
stálým úsměvem. 

Řeč je se špatnou výslovností, dyslalií. Skládá i celé věty, nedávají příliš smysl. 

Zvládá složit obrázky ze 2 částí a pojmenovat je. Přiřadí k obrázkům piktogramy. 

Při psaní potřebuje pomoc a vedení. Tužku je nutné upravit do správné polohy. 

Zvládá jen velmi jednoduchá grafomotorická cvičení. Při důsledném verbálním vedení 

je práce mnohem lepší. 

Rodinná anamnéza 

Matka je v současné době na mateřské dovolené. Zdravá. 

Otec je evidován na úřadu práce. 

Sourozence má chlapec 4, starší bratr navštěvuje základní školu praktickou, 2 mladší 

sestry jsou předškolního věku, matka je v současné době před 5. porodem. Sourozenci 

jsou zdraví. 

Osobní anamnéza 

Chlapec je ze druhého těhotenství. Narodil se v 8. měsíci těhotenství, spontánně 

hlavičkou. Prodělal 4 dny novorozeneckou žloutenku a 2 dny byl umístěn v inkubátoru. 

Kvůli poruše příjmu potravy nebyl kojen. Rodina není schopna podat bližší informace o 

vývoji dítěte. Velmi se zdráhá podat jakékoli informace i třídní učitelce. 

36 



Diagnóza chlapce je DMO - kvadruspastická forma s kontrakturami (vznikla z těžké 

diparetické formy), aktuálně lehká mentální retardace a sociální zanedbanost. 

Psychomotorický vývoj je na úrovni mentálního věku 3 let a 10 měsíců. Pohybuje se 

samostatně lezením po zádech, odstrkuje se přitom nohami, umí se přetočit i posadit. 

Přesuny z a do vozíku zvládá jen s pomocí. 

Psychomotorické tempo je pomalejší, psychomotorický vývoj opožděný. Chlapec ma 

málo zkušeností kvůli sociální zanedbanosti. Citově a zejména sociálně je závislý na své 

mladší sestře. 

V současné době je chlapec v péči klinického psychologa a neurologa. Chlapec byl 

v lázeňské péči v Teplicích. 

Závěr z posledního psychologického vyšetření (4/2007): Matce dítěte doporučeno 

zcela akceptovat doporučení klinického psychologa a urychleně vřadit dítě do Dětského 

stacionáře. Dále je doporučena logopedická péče a kontakt s SPC pro tělesně postižené 

Teplice. Doporučuje se vřazení dítěte do Základní školy speciální od 1. 9. 2007. 

Případová studie 4: 

Milan navštěvoval od tří let stacionář při Ústavu sociální péče v Mostě. Od 1 .9 . 

2003 byl žákem přípravného stupně pomocné školy a od 1. 9. 2005 byl vřazen do 

prvního ročníku Pomocné školy v Mostě. 

Stručná charakteristika 

Chlapec je pohledný, drobného vzrůstu, fyzicky odpovídá spíše dětem mladším. 

S dětmi navazuje kontakty bez větších potíží a velmi rád sleduje dění ve třídě. Při 

pohybu ve škole i ve třídě používá mechanický invalidní vozík, který dokáže sám 

ovládat jen po rovině. Několik kroků zvládne také s pomocí za obě ruce nebo 

vchodítku. Při sebeobsluze potřebuje velkou motivaci, slovní doprovod i fyzickou 

pomoc. Stále nosí pleny, ale na WC je ve škole pravidelně vysazován. 

Rád skládá jednoduché puzzle a hraje pexeso, velmi rád zpívá a poslouchá písničky. 

Pracovní tempo a koncentrace se výrazně zlepšila. Při práci potřebuje tiché a klidné 

prostředí. Má radost z každého úspěchu. 

Řeč se špatnou výslovností, dyslalie. 

Čte globální metodou s velikou chutí a se zájmem. Čte s porozuměním. 
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Upevnil si matematické představy v oboru do tří, chápe početní znaménka (+, =). 

Při psaní potřebuje pomoc a vedení. Zvládá jen velmi jednoduchá grafomotoncká 

cvičení. 

Rodinná anamnéza 

Matka je absolventkou zvláštní školy, vyučena, trvale pečuje o syna. Zdravá. 

Otec nežije. 

Sourozence chlapec nemá. 

Chlapec je z neúplné rodiny, otec spáchal sebevraždu krátce po narození dítěte. Žije 

pouze s matkou. V loňském roce přítel matky fyzicky napadal a trestal chlapce, dostal 

soudní zákaz styku s touto rodinou. Chlapec je v častém kontaktu s babičkou, která se 

mu věnuje a chlapec ji má velmi rád. Matka je k chlapci náročná, netrpělivá a 

nedůsledná. Za neúspěch jej kárá, někdy i trestá pohlavkem. Má demotivující přístup, 

stále mu opakuje, že nebude schopný, jako ostatní děti. 

Osobní anamné/n 

Milan se narodil z prvního těhotenství, porod proběhl v termínu. Byl kříšen. 

Diagnóza DMO byla stanovena v roce dítěte. Forma DMO kvadruparetická, s akrálními 

projevy spasticity. Cvičena Vojtova metoda. Přidružena bronchopneumonie a srdeční 

vada WPW - preekcitace. Prodělal operaci srdce. Časté návštěvy lázní v Teplicích pro 

dušnost. 

V současné době je v péči kardiologa, psychologa, psychiatra, logopeda a dětského 

neurologa. 

Závěr z posledního vyšetření z SPC Litvínov (3/2003): Navržení chlapce k zařazení 

do Speciální školy v Mostě do třídy přípravného stupně pomocné školy. Pro jeho 

omezenou hybnost, pomalost a nesamostatnost bude nutná přítomnost osobní asistence. 
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3.3 TESTOVÁNÍ JEMNÉ MOTORIKY A GRAFOMOTORIKY 

Pro diagnostiku jemné motoriky jsem zvolila metody pozorování a praktické 

zkoušky, tj .testy. 

Během pozorování jsem se zaměřila na pohybové dovednosti dítěte, rovnováhu, 

koordinaci pohybů, pohotovost, rychlost, přesnost, sílu, přístup k práci, výskytu 

stereotypů, automatizaci pohybů, schopnosti napodobit pohyb, držení předmetu, 

manipulaci s předměty, ale také na celkovou charakteristiku dítěte. 

Pro hodnocení této oblasti jsem použila následují testy: 

1. funkční test ruky - tento test má dvě části: úchopovou (hodnotí se špetka, 

štipec, háček, stříška, pěst, opozice, úchop válce a úchop koule) a silovou 

(válec - držení rukojeti nástroje, koule - držení podhmatem a háček -

břemeno různé váhy). Hodnocení jsem převzala z testu funkční schopnosti 

ruky dle Kapandjiho. 

2. test pracovní zručnosti - (vypracován pro rehabilitační ústav Kladruby), v 

tomto testu je 21 činností s přesným popisem postupu a časovými limity. 

Časové limity však nebylo možné dodržet, použila jsem z testu jen uvedené 

činnosti a hodnotila je dle testu soběstačnosti a samostatnosti. 

3. test všedních činností - test je založen na běžných denních činnostech, které 

vyžadují činnost rukou. Hodnocení je součástí testu. 

4. vyšetření funkční schopnosti ruky dle Kapandjiho - test má tři části. 

úchopy statické, úchopy dynamické a koordinaci ruka - zápěstí, ruka - loket, 

ruka - rameno. Hodnocení je součástí testu. 

5. test soběstačnosti a samostatnosti - (vypracován pro rehabilitační ústav 

Kladruby), je zaměřen na běžné denní činnosti. Test je rozdělen do těchto 

částí: jedení, osobní hygiena, oblékání, všední činnosti I, všední činnosti II, 

cestování. Hodnocení je součástí testu. 

6. Barthelův test všedních činností (ADL) - není zaměřen nájemnou 

motoriku, ale na celkové schopnosti testovaného (najedení, oblékání, osobní 

hygiena, kontinence moči a stolice, použití WC, lokomoce) a výsledkem 

testuje zhodnocení závislosti na druhé osobě. 

(Viz příloha č.3: Testy jemné motoriky) 
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Současně zde u v á d í m speciá lně pedagog ickou d iagnos t iku pod le me tod ického 

manuálu Edukačně - hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra. 

Autorkami tohoto hodnotícího profilu jsou PaedDr.Věra Čadilová a Mgr. Zuzana 

Žampachová. Cílem profiluje stanovení aktuální vývojové úrovně dítěte při nástupu do 

zařízení, současně slouží k dalšímu průběžnému sledování a hodnocení vývojové 

úrovně dítěte v různých oblastech rozvoje osobnosti. V rámci tohoto profilu byly 

zvoleny níže uvedené oblasti a položky, které dle zkušenosti autorů zohledňují specifika 

vývoje dětí s poruchami autistického spektra. Test lze však aplikovat i na děti jiných 

diagnóz. 

Hodnotící oblasti: sociální vývoj, komunikace, receptivní řeč, expresivní řeč, imitace, 

motorika, grafomotorika a kresba, sebeobsluha, vnímání a abstraktně vizuální myšlení. 

Všechny položky jsou hodnoceny hodnotící škálou, rozdělenou do tří úrovní: splnil/a, 

naznačil/a,nesplnil/a. K edukačně - hodnotícímu profilu je připraven PC program 

k vyhodnocování. Zadáním kritérií a vyhodnocením jednotlivých položek pedagog 

získá vývojový graf, který přehledně ukáže celkovou vývojovou úroveň dítěte (viz 

příloha č. 2: Graf edukačně hodnotícího profilu dítěte). 

Pro testování grafomotoriky jsem zvolila Pracovní listy k písankám pro speciální 

školy 1. sešit - Uvolňovací cviky (Mlčochová, 2004). Uvolňovací cviky jsou doplněny 

zajímavými obrázky a jednoduchými říkankami, které se dětem velmi líbí a pomáhají 

jim v žádaném pohybu. Jsou pro ně také velkou motivací k další práci. Začínáme spolu 

na velké ploše balícího papíru, čmáráním do písku v pískovničce, poté přecházíme 

k samotné písance. 

Dalším zdrojem pro testování jsou vlastní pracovní listy, individuálně zpracované 

pro žáky. Většinou s motivy pohádkových postav, či jiných obrázků a fotografií, které 

děti podněcují a motivují k práci. 
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3.4 PRAKTICKÉ ČINNOSTI S PŘÍRODNÍMI A TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

Žáci jsou vzděláváni ve speciální škole podle Vzdělávacího programu pomocných 

škol a přípravného stupně pomocné školy. Praktické činnosti pro rozvoj jemné motoriky 

a grafomotoriky probíhají v dopoledních hodinách při individuální práci, samostatné 

práci, při volné hře se spolužáky i běžných společných činnostech ve třídě nebo venku. 

Praktické činnosti jsem zařadila do všech níže uvedených tématických celků od října 

2007 do ledna 2008. 

Pracovní a výtvarná výchova jsou spojeny, na nižším stupni jsou v rozsahu 4 hodin 

týdně. Skládají se z těchto tématických celků: 

1. Sebeobsluha a práce v domácnosti 

Hlavním úkol u žáků s postižením je dosažení co možná největší samostatnosti a 

soběstačnosti ve všech oblastech života. Proto se tyto běžné denní činnosti zařazují do 

denních rituálů třídy. Týkají se hlavně oblékání, obouvání, sebesycení, stolování, osobní 

hygieny a drobného úklidu a pomoci ve třídě: 

• Nácvik oblékání a svlékání (po příchodu do třídy se žáci převlékají do 

pracovního oblečení, před odchodem domů zpět do svého oblečení), skládání a 

úklid oblečení do skříňky. 

• Prostření stolu, čistota při stolování, sebesycení. 

• Pití z hrnku, z brčka, popř. nalévání pití z konvice do hrnku. 

• Úklid a umytí prostírání a hrnečku po svačině. 

• Snaha o čistotu při hygieně; říci o potřebu na toaletu, umýt si ruce, použít mýdlo 

a ručník. 

• Spolupráce v individuální i společné činnosti. 

• Úklid hraček, pomoc ostatním, zalévání květin, zvednutí židliček, utírání stolů, 

zametání. 

2. Práce s drobným materiálem 

Práce s drobným materiálem je velmi vhodná pro zlepšování jemné motoriky, 

zejména pro rozvoj úchopů. Lze ho využít při individuální, samostatné i společné práci, 

při hře i nácviku sebeobsluhy a samostatnosti. Vhodné jsou patentky, knoflíky, korálky, 

těstoviny, hrách, drobné přírodniny apod. 
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3. Práce s papírem 

Papír je široce používaný materiál, využitelný v každém věku. Při práci s papírem a 

s papírenskými výrobky jsou rizika z hlediska bezpečnosti poměrně malá. Protože žáci 

ještě neumí manipulovat s nůžkami, je papír ideální pro muchláže, trhání, lepení, 

barvení - nejčastěji suchými pastely, temperami a prstovými barvami. Kromě 

klasických archů papíru, kartonů a barevných papírů využíváme také různé odpadové 

materiály, např. roličky od toaletního papíru, papírové krabice, vlnitou lepenku apod. 

Velké plochy balícího papíru jsou vhodné pro uvolňovací cviky před psaním. 

4. Modelování 

Práce s modelovací hmotou je dětmi velmi oblíbená, modelování je proto velmi 

vhodnou metodou. U testovaných žáků nepřichází v úvahu vytváření nějakých modelů. 

Hmotu tak využíváme k válení, hnětení, trhání, půlení, krájení, vytváření kuliček apod. 

Pomůcky jako váleček, formičky, razítka či lis s různými motivy pomáhají dětem 

nevědomky s rozvojem jemné motoriky a síly v rukou. 

5. Výtvarná výchova 

Při výtvarné výchově je nutný ohled na stupeň postižení. Také bezpečnostní zásady 

se v tomto případě musí striktně dodržovat. Testovaní žáci, vzhledem k postižení, 

pracují individuálně. Potřebují stálý dohled a vedení. Hlavním úkolem je práce 

s různými materiály, především s papírem, přírodninami i technickými materiály. 

Nejčastější techniky jsou trhání, mačkání, lepení, barvení. 

6. Práce se stavebnicí, hračkami 

Pro žáky základní školy speciální jsou velkou motivací činnosti, pojaté zábavnou 

formou her. Hry se velmi osvědčily, jsou dětmi oblíbené a rozvíjejí deficitní funkce, 

které se u nich vyskytují. Vhodnými hrami rozvíjíme všeobecnou dětskou osobnost jako 

celek. Rozvíjené schopnosti dělíme do několika okruhů: 

1. rozvoj vnímání, 

2. cvičení paměti, 

3. rozvoj vůle a citů, 

4. rozvoj jemné motoriky, 

5. kresba jako příprava na psaní, 

6. rozvoj matematických představ, 

7. rozvoj řeči a logického myšlení, 
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8. rozvoj sociálního chování. 

Hračky lze využít efektivně jako didaktické pomůcky. Různý materiál, velikost, tvar, 

i váha slouží k rozvoji jemné motoriky, koordinaci ruka - oko, cílenému pohybu, 

rozvoji silového úchopu, dynamického i statického úchopu, vedou k rozvoji 

soběstačnosti a samostatnosti. Také různé přírodniny či odpadní materiály lze využít 

k činnostem spojeným s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky jako didaktické 

pomůcky. 

Nejčastěji jde o materiály ze dřeva, plastu a textilií: 

• dřevěné kolíčky na zatloukání: rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka - oko, 

cílený pohyb, síla. 

• interaktivní kastlík na třídění: třídění podle barev, tvarů, čísel —• rozvoj jemné 

motoriky, koordinace ruka - oko, příprava na čtení, rozvoj matematických 

představ. 

• perlo: na tyčky se navlékají podle předlohy dřevěné geometrické tvary podle 

tvaru a barvy —» rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka - oko, příprava na 

čtení, rozvoj matematických představ, procvičování barev. 

• skládání na tyčku podle vzoru: několik variant zvířat, předloha jak správně 

sestavit —» rozvoj jemné motoriky, logického myšlení. 

• hříbečková stavebnice: obvody domečku jsou přilepeny, děti mají zaplnit vnitřek 

nebo těžší varianta - obvody domečku jsou na desce namalovány, mají vytvořit 

obrázek, velká variabilita —• rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka - oko, 

cílený pohyb. 

• dřevěné kostky: složení kostek do komínu, aby byly stěny stejně barevné —• 

rozvoj jemné motoriky, logického myšlení, cílený pohyb, procvičování barev. 

• skládání geometrických tvarů: geometrické tvary se skládají ze dvou částí —> 

rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka - oko, cílený pohyb, rozvoj 

matematických představ a logického myšlení. 

• provlékání dřevěných obrázků podle předlohy: obrázky se provlékají tkaničkou 

—• rozvoj jemné motoriky, cílený pohyb, koordinace ruka - oko, ovládání 

pohybu, koordinace obou rukou, příprava na čtení (navlékání zleva doprava), 

rozvoj matematických představ (malý x velký). 
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zatloukání dřevěných tvarů do korkové desky, dřevěné barevné geometrické 

tvary se zatloukají hřebíčky a kladívkem do korkové desky, lze si připravit 

předlohu rozvoj jemné motoriky, manipulace s drobnými předměty, 

koordinace ruka - oko, sílový pohyb, rozvoj matematických představ (tvary, 

velikost), procvičování barev. 

tyčková hra\ vkládání tyček do desky podle barvy rozvoj jemné motoriky, 

koordinace ruka - oko, procvičování barev. 

vkládání tvarů podle vzoru: lehčí varianta jen podle vzoru, těžší jako doplnění 

logické řady, tvary se musí nasadit na místo rozvoj jemné motoriky, 

koordinace ruka - oko, rozvoj matematických představ, procvičování barev, 

logického myšlení, silový pohyb. 

pyramida zážitků: součástí je zvonek, klika, zámek s klíčem, zapínání zipu, 

knoflíků, spínač se žárovkou, vázání kličky -> rozvoj jemné motoriky, 

sebeobsluhy a soběstačnosti. 

dřevěné korálky: navlékání na tkaničku -» rozvoj jemné motoriky, koordinace 

ruka - oko, cílený pohyb, lze využít předlohy na navlékání - příprava na čtení 

(skládání zleva doprava), procvičování barev či tvarů. 

míčky: vkládání míčků podle barev do příslušných polokoulí -> rozvoj jemné 

motoriky, úchop koule, koordinace ruka - oko, procvičování barev. 

hrách: hledání předmětů v nádobě s hrachem bez kontroly zraku (zakryto 

šátkem), nabírání sypkých materiálů lžící (hrách, rýže, čočka, písek, krupice), 

přemísťování z nádoby do nádoby -> rozvoj jemné motoriky a taktilního 

vnímání. 

pískovnička: práce s pískem, významný grafomotorický prostředek. Děti mohou 

písek nabírat, posouvat, poklepávat, stlačovat, formovat a uhlazovat. Součástí 

pískovničky jsou přídavné části - ozdobné trubky na válení, mandaly, štětce na 

psaní do písku, barevné písky, světelná tabule pod pískovničku. 

polystyrénové skládačky: skládají se ze dvou částí —• rozvoj jemné motoriky, 

logického myšlení, koordinace obou rukou. 

skleněné/plastové lahve: skleněné lahve s otvorem ve víčku přesně na víčko od 

PET lahve, varianta s plastovými lahvemi s víčky na odšroubování a vkládání 
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magnetů, korkových špuntů či dalších drobných předmětů podle barvy —* rozvoj 

jemné motoriky — statický i dynamický pohyb, koordinace ruka - oko, 

procvičování barev. 

pěnová písmena a čísla: skládání jména podle předlohy, počítání s čísly, 

vkládání čísel a písmen do předloh —» rozvoj jemné motoriky, koordinace obou 

rukou, rozvoj matematických představ, příprava na čtení, čtení. 

kolíčky: připínání kolíčků na podložku Qako paprsky na sluníčko) nebo do 

příslušných barevných výsečí —» rozvoj jemné motoriky, koordinace obou 

rukou, procvičování barev. 

víčka od PET lahví: všestranné využití, skládání obrazců podle předlohy, třídění 

podle barev, vkládání korálků do víček, využití při počtech, apod. —* rozvoj 

jemné motoriky, logického myšlení, matematických představ, koordinace ruka -

oko. 

• modelovací hmota: s různým příslušenstvím —> rozvoj jemné motoriky, 

koordinace obou rukou, silové úchopy, taktilní vnímání. 

• přírodniny: na třídění či párování, využití při taktilních zkouškách bez kontroly 

zraku —» rozvoj jemné motoriky a taktilního vnímání. 

(Viz příloha č.5: Didaktické pomůcky) 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE A JEJICH HODNOCENÍ 

4.1 PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 

Výsledky testů jemné motoriky 
Říjen 2007: 

Ze statických úchopů dívka nezvládne úchop pinzetový, nehtový, štipec a špetku. 

Opozice jí dělá značné problémy. Všechny činnosti zvládá pomocí úchopu mincového 

(klíčového). Manipulace s válcem či koulí jí problémy nedělají. 

Úchopy dynamické jsou pro ni také příliš složité. Kromě jednoduchého modelování, 

úderu prsty a pěstí nezvládne žádnou jinou testovanou činnost. 

Citlivost je normální. 

Koordinace ruka - zápěstí je silně omezena, pohyb vychází převážně z ramene. 

Silový test ukázal, že práce s těžšími předměty je velmi obtížná. 

Činnosti s drobnými předměty jsou pro dívku velmi složité, zvládne je sice uchopit, 

ale způsob provedení není správný. Koordinace obou HK je nepřesná, což je způsobeno 

velkým motorickým neklidem. Při práci je důležitá správná poloha vsedě na židli, 

plosky nohou opřené o podlahu a ruce položené na stolečku. Při cílených úchopech je 

lepší přidržet neaktivní ruku, druhá ruka tak lépe provede žádaný pohyb. Někdy je lepší 
činnost přerušit a upozornit dívku na zklidnění. 

Dívka nezvládne manipulaci s klíči, šněrování a vázání kličky, stříhání nůžkami, 

navlečení gumiček na válec, zastrčit zástrčku, složit dopis do obálky, zapnout spínací 

špendlík, šroubování jen lehce naznačí. 

Barthelův test všedních činností dopadl se skórem 60, tedy závislost středního 

stupně. 

Únor 2008: 

Statický úchop pinzetový, cigaretový, špetka a opozice se mírně zlepšily, ostatní jsou 

beze změny. 

Z dynamických úchopů se výrazně zlepšila schopnost modelování. 

Koordinace PHK ruka - zápěstí je jen minimálně omezena. 

Silový test ukazuje zlepšení, dívka uzvedne i těžší předměty (3,5 kg). 
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Při manipulaci s drobnými předměty dívka udělala velký pokrok, týká se to hlavně 

manipulace s dřevěnými kolíky, zapichování špendlíků či napínáčků do podložky, 

stavění věže z kostek, šroubování matičky či víček od lahví. 

Test soběstačnosti a samostatnosti ukazuje velké zlepšení v oblasti osobní hygieny, 

oblékání i všedních činnostech. 

Barthelův test všedních činností dopadl se skórem 80, tedy lehká závislost. V tomto 

testu se zlepšila dívka v oblasti kontinence moči a stolice (plně kontinentní), chůze po 

rovině (samostatně nad 50 m) a chůze po schodech (samostatně bez pomoci). 

Výsledky testů grafomotoriky 

Grafomotorické testy : 

Říjen 2007: 

Na začátku školní docházky neuměla Šarlota ani držet tužku v ruce. Začínaly jsme 

pomocí fixátoru na ruku, do kterého se zasunula tužka ve správné poloze (viz příloha 

č.6: Praktické činnosti - Šarlota). Dívka neměla tento fixátor ráda, což možná umožnilo 

rychlejší posun ke správnému úchopu. Nácvik grafických prvků (svislá a vodorovná 

čára, kruh) jsme začínaly pomocí šablony z tvrdého kartonu. Po několika týdnech jsme 

přešly na práci bez šablony. Samostatně tužku chytne do pěsti, ale po upozornění a 

s malou pomocí si úchop upraví. 

Dívka nakreslí kruh s malou pomocí (stačí verbální pomoc říkankou „Kolo, kolo 

mlýnský"), svislou čáru shora dolů zvládne velmi dobře, ale zdola nahoru jen ztěžka. 

Vodorovnou čarou spojí dva stejné obrazce s malou pomocí. Vybarvuje velmi nepřesně. 

Spontánně si nekreslí, pokud před sebe dostane papír a pastelky, jen 

nekontrolovatelně čmárá až do roztrhání papíru. 

Únor 2008: 

Během několika měsíců se výrazně upevnila jistota v kreslení kruhu, také svislá čára 

zdola nahoru je lepší. Směrové čáry jsou kontrolované a cílené (viz příloha č.4: 

Grafomotorické pracovní listy - Šarlota). 

Diagnostika laterality. 

Pro zjištění laterality jsem použila zkoušku laterality ruky a oka (viz kapitola 1.2.5 

Vztah laterality ke grafomotorice, s. 27). 
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24 
32 + 

2 
DQ = 100 DQ = 

56 
DQ = 78, 5 7 - méně vyhraněná 

pravorukost 

32 - počet zkoušek provedených PHK 

24 - počet zkoušek provedených střídavě 

PHK, LHK nebo oběma současně 

56 - počet všech užitých zkoušek 

DQ - kvocient dextricity 

Již během dřívější práce jsem si všimla, ze oariuia i" ' "— r-

levou a také výsledky práce jsou lepší a přesnější, pokud jsou prováděné pravou rukou. 

V současné době si i sama po chvíli přendá tužku či jiný předmět z levé do pravé ruky. 

Souhlasí tedy výsledek testu - méně vyhraněná pravorukost. 

Hodnocení výsledků při praktických činnostech 

• Sebeobsluha a práce v domácnosti 

Při jídle sedí u stolu a neodbíhá. 

Pije z hrnečku, umí pít z láhve. 

Jí samostatně lžící (lžičkou), nepříliš obratně. 

Po vyzvání dokáže pomocí procesuálního schématu prostřít. 

Svlékne a oblékne se s pomocí, zejména navlečení nohavic a zapnutí knoflíku a zipu 

nezvládá. 

Boty zapne na suchý zip s pomocí, při obouvání potřebuje pomoc. 

Uklízí si oblečení. 
Umí pustit vodu a umýt si ruce, mýdlo používá až po vyzvání. 

Čistí si zuby samostatně, jen potřebuje pomoc se zubní pastou. 

Používá WC s pomocí (neutře se). 

• Práce s drobným materiálem 

Při práci s drobným materiálem je trpělivá. 

Rozpozná odlišný materiál dotykem. 

Diferencovaně reaguje na dotyk různými předměty. 

Korálky, špunty, drobné přírodniny vkládá s nepatrnou pomocí do lahve, roztřídí podle 

druhů. 
Zatlouká dřevěné kolíky, vkládá tvary do příslušných otvorů. 
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Větší dřevěné korále navleče na drát. 

V nádobě s hrachem najde s menší pomocí předmět podle hmatu. 

Kresli do pískovničky obrazce podle předlohy, válí vzory do písku váieěkem. 
Tyto ěínnosti jsou nezbytné pro rozvoj jemné motoriky a cílené úchopy, zkhdnem 

psychomotorického neklidu a soustředění. 

• Práce s papírem 

Papír mačká, trhá, lepí. 

Zmačká papír do kuličky, hází na cíl, fouká do kuličky, aby se pohnula. 

Učí se stříhat (proužek 2cm) s terapeutickými nůžkami. 

• Modelování 

Modelovací hmotu má ráda, tato práce je jí příjemná. 

Hněte, válí, trhá, krájí nožem. 

Vyválí váleček, kuličku s pomocí. 
Snaží se protlačit modelínu lisem, vytlačuje vzory pomocí razítek. 
Práce s modelovací hmotou je pro dívku velice vhodná, procvičování síly pomocí l isuje 

užitečné. 

• Výtvarná výchova 
Samostatně není schopna žádné výtvarné práce. Vše musí mít předem vystřižené, 

upravené, potřebuje velkou pomoc a vedení. 

Ráda spolupracuje a podílí se na jakékoli výtvarné práci. 

Maluje štětcem, nejčastěji však prstovými barvami a suchými pastely. 

Lepí, trhá, muchlá. 

• Práce se stavebnicí, hračkami 

Postaví komín z kostek (3). 

Po převedení uklidí hračky (kostky apod.). 

Vkládá míčky podle barev do příslušných polokoulí. 

Skládá jméno podle předlohy s pěnovými písmeny, pracuje a počítá s pěnovými čísly. 

Hraje velké obrázkové domino s dospělým. 

(Viz příloha č. 6: Praktické činnosti - Šarlota). 
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4.2 PŘÍPADOVÁ STUDIE 2 

Výsledky testů jemné motoriky 

Říjen 2007: 

Špetku chlapec provede jen s malým omezením, štipec však se silným omezením. 

Ostatní statické úchopy zvládá bez problémů. Opozici palce zvládne se všemi ostatními 

prsty, kromě opozice 1. a 4. prstu. Úchopy dynamické chlapec nezvládá, kromě slabého 

lusknutí prsty. Údery prsty i pěstí a tlak opět provede dobře. Silový test však ukázal 

velmi malou sílu v obou horních končetinách. 

Citlivost obou rukou je normální. 

Koordinace ruka - zápěstí, ruka - loket i ruka - rameno je správná. 

Chlapec nezvládá činnosti dynamické a ty, u kterých je zapotřebí síla, tj. vázání 

tkaničky, manipulace s klíči (odemykání a zamykání), šroubování šroubovákem, 

stříhání nůžkami. Při manipulaci s dřevěným kolíkem je sice správný pinzetový úchop, 

ale nedovede jej silou rozevřít. Při navlékání gumiček na válec rozevře oběma rukama 
gumičku, nedokáže ji však sám navléci. 

Test soběstačnosti a samostatnosti ukázal, že chlapec většinou činnosti provede 

dobře, ale potřebuje stálou pomoc druhé osoby, někdy stačí jen verbální doprovod. 

Barthelův test všedních činností dopadl se skórem 85, tedy lehká závislost. 

Únor 2008: 

Statický úchop pinzetový a tužkový je výrazně zlepšen, vývoj štipce je také patrný. 

U dynamických úchopů se chlapec zlepšil více, než u statických. Jde o použití 

rozprašovače, nůžek a modelování. 

Silový úchop koule a háčkuje mnohem větší (3,5 kg). 

Práce s drobnými předměty posílila tyto činnosti: manipulaci s klíči, šroubování 

šroubu prsty, manipulaci s dřevěnými kolíky, navlékání gumiček na válec, zapichování 

špendlíků či napínáčků, navlékání korálků, zatloukání hřebíčků. 

Test soběstačnosti a samostatnosti ukazuje velký pokrok v oblasti oblékání a osobní 
hygieny. 

Barthelův test všedních činností se zvýšil na 95 bodů, ve výsledku je to ale stále 

lehká závislost. Ke zlepšení došlo u oblékání a použití WC. 
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Výsledky testů grafomotoriky 
Grafomotorické testy: 
Tomáš preferuje levou ruku, proto v tomto případě není třeba testu laterality. 

Říjen 2007: 
Krátké říkanky i tomuto chlapci velmi pomáhají v grafomotorice a motivují ho 

k práci. Individuální pracovní listy jsou také nedílnou součástí testování. U chlapce je 

velmi důležitá motivace, odmítá dělat činnosti, které ho nebaví. Proto jsou zde lepší 

pracovní listy s oblíbenou tématikou (auta, kolo, koloběžka, chata, maminka, sestřenice) 

s využitím fotografií, piktogramů a jiných obrázků. 

Držení tužky je neupevněné, spontánně nesprávné horním úchopem do dlaně. Po 

opravě je špetkovitý úchop tvrdý a neobratný. Napodobí svislou a vodorovnou čáru, 

místo kruhu jen kruhový tah, kříž nezvládne. Spontánně čárá (kolečka, čáry, bodové 

tlučení). 

Únor 2008: 
Špekovitý úchop tužky je již správný, stále však tvrdý. Svislou i vodorovnou čáru již 

zvládá velmi dobře, kruh je také jistý. Obloučky a kličky ještě příliš nezvládá, spíše 

proto, že je příliš zbrklý a chce mít práci rychle hotovou. Stále se musí slovně 

doprovázet, zpomalovat pracovní tempo a upozorňovat na soustředění, 

(viz příloha č.4: Grafomotorické pracovní listy - Tomáš). 

Hodnocen í výs l edků při prakt ických č innostech 

• Sebeobsluha a práce v domácnosti 

Při jídle sedí u stolu a neodbíhá. 

Pi je z h rnečku . 

Jí samostatně lžící (lžičkou), nepříliš obratně. 

Po vyzvání d o k á ž e p o m o c í p rocesuá ln ího s chéma tu prostř í t . 

Umí pít z láhve. 

S nezbytným slovním doprovodem se sám svlékne a oblékne. 

Kooperuje při oblékání. 

Uklízí si oblečení. 
Nezapne knoflík, naznačuje zip, suchý zip zapne. 
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Obslouží se na WC (neutře se). 

Boty zapne na suchý zip, tkaničky nezaváže. 

Umí pustit vodu a umýt si ruce, mýdlo používá až po vyzvání. 

Čistí si zuby samostatně, jen potřebuje pomoc se zubní pastou. 

• Práce s drobným materiálem 

Při práci s drobným materiálem je trpělivý. 

Rozpozná odlišný materiál dotykem. 

Diferencovaně reaguje na dotyk různými předměty. 

Přiměřeně reaguje na dotyk. 

Korálky, špunty, drobné přírodniny vkládá bez pomoci do lahve, roztřídí podle druhá. 

Zatlouká dřevěné koliky, vkládá tvary do příslušných otvorů, zatlouká dřevěné tvary do 

perforované desky hřebíčky a kladívkem. 

Větší dřevěné korále navleče na tkaničku, také provleče dřevěné předlohy. 

V nádobě s hrachem najde s menší pomocí předmět podle hmatu. 

Kreslí do pískovničky obrazce podle předlohy prsty, válí vzory do písku válečkem, 

kreslí do písku štětcem. 

• Práce s papírem 

Papír mačká, trhá, lepí. 

Zmačká papír do kuličky, hází na cíl. 

Učí se stříhat s terapeutickými nůžkami. 

Překládá papír velmi nepřesně. 

• Modelování 

Modelovací hmotu má rád, tato práce je mu velmi příjemná. 

Hněte, válí, trhá, krájí nožem. 

Vyválí váleček i kuličku bez pomoci, mističku s drobnou pomoci. 

Protlačí modelínu lisem, sám si nastavuje vzorník, vytlačuje vzory pomocí razítek. 

• Výtvarná výchova 

Samostatně není schopen žádné výtvarné práce. Vše musí mít předem vystřižené, 

upravené, potřebuje velkou pomoc a vedení, nejen verbální. Dobrá je vždy předloha pro 

představivost. 
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Maluje štětcem, nejčastěji však prstovými barvami a suehými pastely, rád barvu 

rozmazává prsty. 

Lepí, trhá, muchlá. 

• Práce se stavebnicí, hračkami 

Postaví komín z kostek (6). 

Po převedení uklidí hračky (kostky apod.). 

Hraje velké obrázkové domino s dospělým. 

Zatlouká dřevěné kolíčky, skládá zvířátka na tyčku podle vzoru, složí geometrieké tvary 

ze 2 částí. 
Složí dřevěný obrázek (puzzle) ze 4 částí. 

Třídí v interaktivním kastlíku podle barev, tvarů, čísel. 

Vkládá tvary do příslušných otvorů. 

(Viz příloha č. 6: Praktické činnosti - Tomáš). 

4.3 PŘÍPADOVÁ STUDIE 3 

Výsledky testů jemné motoriky 

Říjen 2007: 

Pravá horní končetina je ve spastickém flekčním držení zápěstí i lokti. Hybnost této 

končetiny je silně omezena, při uvolňovacích cvikách náznak rozevírání dlaně. Ramenní 

kloub je zatuhlý, flexe a abdukce možná jen pasivně, bezbolestná. 
Levá horní končetina je volnější, nutné mírné procvičení a uvolnění ruky ze 

spastického držení. 

Orientační svalový test: PHK - stupeň 0 - 1 , LHK - stupeň 2 - 3 . 

Funkční test pravé ruky je bez výsledku, nesvede žádný pohyb, jen pasivně. Úchopy 

statické i dynamické ve většině případů nesvede, některé jen s pomocí, pasivně. Levá 

horní končetina se díky postižení stala tou dominantní. Úchopy statické většinou zvládá 

s minimálním omezením. Špetku a štipec svede nedokonale, úchop mincový, pěst a 

opozici dobře. Vázne jen opozice 1 . - 4 . prstu. Úchop válce a koule je minimálně 

omezen, udrží jen kouli a válec o menším průměru. Dynamické úchopy jsou na chlapce 

příliš těžké, svede jen úder prsty a pěstí, je zde cítit i menší tlak. 

Citlivost je normální. 
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Koordinace pravé ruky se zápěstím, loktem a ramenem je silně omezena. U levé 

ruky je silné omezení v rameni, loket a zápěstí koordinují pohyb lépe. 

Barthelův test všedních činností má skóre 35, tedy vysoká závislost. 

Test všedních činností ukázal velké omezení ve většině činností. Dokáže smírnou 

pomocí otevřít dveře, pustit a zastavit vodu. Samostatně zvládne zapnout spínač světla. 

Pohyby, které potřebují sílu a dynamiku nezvládá. Neumí manipulovat s klíči, šněrovat 

tkaničky, šroubovat, vytáčet čísla na telefonu, manipulovat se zástrčkou, neumí stříhat, 

nenavleče gumičky na válec. 

Únor 2008: 

Statický úchop cigaretový, tužkový a úchop koule (větší průměry) se na LHK 

viditelně zlepšily. 

Dynamické úchopy jako střelení pecky, použití rozprašovače či modelování jsou 

také o poznání dokonalejší. 

Koordinace a zapojení do činností PHK vidím jako velmi důležitý a zásadní pokrok. 

Je však nutné stále chlapci opakovat, aby na svou pravou ruku nezapomínal a zapojoval 

ji do všech činností. 

Při manipulaci s drobnými předměty chlapec výrazně pokročil při šroubování šroubu 

prsty, manipulaci s dřevěnými kolíky, vytáčení čísel na telefonu, manipulaci s válci a 

koulí, zapichování špendlíků, zatloukání hřebíčků kladívkem a navlékání gumiček na 

válec. Se zapojením spastické PHK mu jdou činnosti mnohem lépe. 

Podle testu soběstačnosti a samostatnosti jsou drobná zlepšení v oblasti osobní 

hygieny a všedních činnostech. 
Barthelův test všedních činností se nezměnil, stále skóre 35 - vysoká závislost. 

Výsledky testů grafomotoriky 
Grafomotorické testv: 

Nikolas vzhledem k většímu postižení pravé horní končetiny používá jako 

dominantní levou ruku, není proto nutný test laterality. 

Před každým psaním procvičujeme ruce, velmi se snaží vykonat pohyb i u pravé 

končetiny. Masírujeme ruku gumovými míčky a ježky. 
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Chlapec má velmi rád písničky a říkanky, které mu velmi pomáhají v grafomotorice 

a motivují ho к práci. Vždy se na společnou práci těší a má z ní radost. Začínáme 

velkými pohyby, na balícím papíře píšeme štětcem s barvou, poté přecházíme na 

pracovní listy menší velikosti. 

Říjen 2007: 

Úchop tužky v levé ruce je slabý a neobratný. Tlak na tužku je slabý, ale při 

verbálním vedení a podněcování se snaží a tlak je silnější. Svislou čáru shora dolů svede 

velmi dobře, zdola nahoru již méně obratně. Body, kolečka a klubíčka po předvedení 

také zvládá dobře. Vybarvuje spíše čáráním, nepřesně. Do činnosti vůbec nezapojuje 

РНК. 

Únor 2008: 

К výraznému zlepšení v této oblasti nedošlo. Procvičování svislé čáry shora dolů a 

zdola nahoru, vodorovné čáry, kolečka, klubíčka a bodů vedlo к větší jistotě a tím i 

kvalitnější práci. Také spolupráce obou rukou, zapojení РНК při držení pracovního listu 

přispěla к lepším výkonům chlapce. Směrové čáry také zvládá velmi dobře, kličky a 
obloučky ještě příliš ne. 

(viz příloha č.4: Grafomotorické pracovní listy - Nikolas) 

Hodnocení výsledků při praktických činnostech 

• Sebeobsluha a práce v domácnosti 
Při jídle sedí u stolu a neodbíhá. 

Pije z hrnečku. 

Jí samostatně lžící (lžičkou), nepříliš obratně. 

Po vyzvání dokáže pomocí procesuálního schématu prostřít. 
Umí pít z láhve. 

Svlékne a oblékne se jen s pomocí. 

Boty nezapne. 

Umí pustil vodu a umýt si ruce, mýdlo používá až po vyzvání. 

Čistí si zuby s pomocí . 

Používá WC jen s pomocí (vysazován na WC). 

• Prácc s drobným materiálem 
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Při práci s drobným materiálem je trpělivý. 

Rozpozná odlišný materiál dotykem. 

Diferencovaně reaguje na dotyk různými předměty. 

Přiměřeně reaguje na dotyk. 

Najde výrazný předmět podle hmatu. 

Korálky, špunty, drobné přírodniny vkládá bez pomoci do lahve, roztřídí podle druhů. 

Zatlouká dřevěné kolíky, vkládá tvary do příslušných otvorů. 

Větší dřevěné korále navleče na drát. 

V nádobě s hrachem najde s menší pomocí předmět podle hmatu, rád se hrachem 

„prohrabuje". 

Kreslí do pískovničky obrazce podle předlohy prsty, válí vzory do písku válečkem, 

kreslí do písku štětcem, rád se pískem „prohrabuje". 

• Práce s papírem 

Papír mačká, lepí, trhá jen velmi špatně - koordinace s postiženou PHK není dobrá. 

Zmačká papír do kuličky, hází na cíl, fouká do papírové kuličky. 

• Modelování 

Modelovací hmotu má velmi rád. 

Hněte, válí, trhá, krájí nožem. 

Vyválí váleček i kuličku s menší pomocí, je nutná stálá verbální podpora a připomínání 

spolupráce obou rukou. 

Vytlačuje vzory pomocí razítek. 

• Výtvarná výchova 

Samostatně není schopen žádné výtvarné práce. Vše musí mít předem vystřižené, 

upravené, potřebuje velkou pomoc a vedení. Dobrá je vždy předloha pro představivost. 

Maluje štětcem, nejčastěji však prstovými barvami a suchými pastely, rád barvu 

rozmazává prsty. 

Lepí, trhá, muchlá. 

• Práce se stavebnicí, hračkami 

Postaví komín z kostek (3). 

Hraje velké obrázkové domino s dospělým. 
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Zatlouká dřevěné kolíčky, skládá zvířátka na tyčku podle vzoru, složí geometrické tvary 

ze 2 částí. 

Složí dřevěný obrázek (puzzle) ze 4 částí. 

Třídí v interaktivním kastlíku podle barev, tvarů, čísel. 

Vkládá tvary do příslušných otvorů. 

Umí pracovat s myší na počítači. 

Hází a chytá míč společně s dospělým. 

(Viz příloha č. 6: Praktické činnosti - Nikolas). 

4.4 PŘÍPADOVÁ STUDIE 4 

Výsledky testů jemné motoriky 

Říjen 2007: 

Statické úchopy zvládá chlapec bez omezení, jen špetka a tužkový úchop jsou mírně 

omezeny. Opozice palce s ostatními prsty je také dobrá. Úchopy dynamické mu však 

dělají větší potíže, většinou jsou silně omezeny. Silový test ukázal velmi malou sílu 

v obou horních končetinách. Levá ruka je v některých činnostech slabší. 

Koordinace ruka - zápěstí je mírně omezená, ruka - loket a ruka - rameno jsou dobré. 
Citlivost je normální. 

Chlapec nezvládá činnosti, které potřebují dostatek síly a dynamiky, např. 

manipulace s klíči (odemknout, zamknout), šněrování a vázání kličky, šroubování 

šroubovákem, stříhání nůžkami. Manipulace se zástrčkou jen s větší pomocí. Problémy 

mu také dělá vystrčení a zastrčení zásuvky. Při navlékání gumiček na válec si oběma 

rukama gumičku roztáhne, nedokáže ji však navléknout. Při zapichování špendlíků do 

korkové desky si počíná dobře, ale nemá dostatečnou sílu k řádnému zapíchnutí. 

Barthelův test všedních činností vyšel se skórem 30, tedy vysoká závislost. 

Test soběstačnosti a samostatnosti ukázal, že základní sebeobslužné dovednosti 

chlapce jsou dobré, při oblékání je nutná pomoc. Oblast všedních činností je však velmi 

omezena. 

Únor 2008: 

Statické úchopy jsou stejné jako na začátku testování, vše bez omezení Či 

s minimálním omezením. Zdokonalila se špetka a úchop válce a koule (větší průměry) 
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Dynamické úchopy jsou lepší při tlaku a rozprašovači. 

Silové úchopy zvládá s větší zátěží (válec, kouli i háček). 

Manipulace s drobnými předměty zlepšila celkovou obratnost a jistotu při práci. 

Mnohem lépe chlapec zvládá navlékání korálků, zapichování špendlíků, stavění kostek, 

šroubování matičky, zatloukání hřebíčků, šroubování žárovky, manipulaci s klíči, se 

zástrčkou, navlékání gumiček na válec. 

V testu soběstačnosti a samostatnosti jsou lepší výsledky v oblasti jedení, osobní 

hygieně. Výrazně se chlapec zlepšil v oblékání a všedních činnostech. 

Barthelův test všedních činností vyšel se skórem 50 - závislost středního stupně. 

Milan se zdokonalil v chůzi po rovině (s pomocí nad 50 m) a chůzí po schodech (s 

pomocí). Také kontinence moči i stolice se v současné době u chlapce zlepšila - jen 

občasně (1 týdně) inkontinentní. -

Výsledky testů grafomotoriky 

Grafomotorické testy: 

Říjen 2007: 

Nejprve s Milanem před každým psaním procvičujeme ruce a prsty. Pokud začínáme 

nové nácviky, začínáme na velké ploše balícího papíru, také čmáráme do krupice nebo 

do pískovničky. Velkou motivací a radostí jsou pro chlapce říkanky při 

grafomotorických cvičeních. 

Při psaní potřebuje chlapec pomoc a vedení. Je nutný individuální přístup. Zvládá 

jednoduchá grafomotorická cvičení (zobání, klubíčko, rovné čáry vodorovné i svislé). 

Spontánně čárá. 

Únor 2008: 

Milan v grafomotorické oblasti velmi pokročil. Zejména svislé a vodorovné čáry, 

směrové čáry a kolečka mu jdou velmi dobře. Také vybarvování obrázků je mnohem 

přesnější a cílovější než v říjnu. 

Největším úspěchem však je nácvik psaní jména. Milan velmi dlouho a neobratně 

psal své jméno podle vzoru. Protože má velmi rád čísla a rád je spojuje, vymyslela 

jsem, že i jeho jméno převedu do spojování čísel, což se ukázalo jako velmi motivující, 

(viz příloha č.4: Grafomotorické pracovní listy - Milan). 
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Diagnostika laterality: 

Pro zjištění laterality jsem použila zkoušku laterality ruky a oka (viz kapitola 1.2.5 

Vztah laterality ke grafomotorice, s. 27). 

24 - počet zkoušek provedených PHK 

12 - počet zkoušek provedených střídavě 

PHK, LHK nebo oběma současně 

36 - počet všech užitých zkoušek 

DQ - Kvocient dextricity 

12 
24 + — 

2 
DQ = — 100 

36 
DQ = 83,33 - méně vyhraněná 

pravorukost 

Většinou chlapec používá pravou ruku a také výsledky práce, prováděné pravou 

rukou jsou viditelně lepší. Jsou však určité činnosti, které vykonává rukou levou. 

Zkouška laterality také jasně ukázala pravorukou vyhraněnost. 

Hodnocení výsledků při praktických činnostech 

• Sebeobsluha a práce v domácnosti 

Při jídle sedí u stolu a neodbíhá. 

Pije z hrnečku. 

Jí samostatně lžící (lžičkou), nepříliš obratně. 

Po vyzvání dokáže prostřít stůl i pro ostatní spolužáky. 

Umí pít z láhve. 

Svlékne a oblékne se jen s pomocí. 

Boty si nezapne. 

Velké knoflíky zapne, zip naznačuje, suchý zip zapne, patentky s menší pomocí zapne. 

Uklízí si oblečení s pomocí. 

Umí pustit vodu a umýt si ruce, mýdlo používá až po vyzvání. 

Čistí si zuby. 

Používá WC jen s pomocí (ve škole je vysazován na WC, doma pleny). 

• Práce s drobným materiálem 

Při práci s drobným materiálem je trpělivý. 

Rozpozná odlišný materiál dotykem. 
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Diferencovaně reaguje na dotyk různými předměty. 

Přiměřeně reaguje na dotyk. 

Najde výrazný předmět podle hmatu. 

Korálky, špunty, drobné přírodniny vkládá bez pomoci do lahve, roztřídí podle druhů. 

Zatlouká dřevěné kolíky, vkládá tvary do příslušných otvorů, zatlouká dřevěné tvary do 

perforované desky hřebíčky a kladívkem. 

Větší dřevěné korále navleče na tkaničku. 

V nádobě s hrachem najde s menší pomocí předmět podle hmatu. 

Kreslí do pískovničky obrazce podle předlohy prsty, válí vzory do písku válečkem, 

kreslí do písku štětcem, rád se pískem „prohrabuje". 

• Práce s papírem 

Papír mačká, lepí, trhá jen velmi špatně - koordinace s postiženou PHK není dobrá. 

Zmačká papír do kuličky, hází na cíl, fouká do papírové kuličky. 

Učí se stříhat nůžkami. 

• Modelování 

Modelovací hmotu má velmi rád. 

Hněte, válí, trhá, krájí nožem. 

Vyválí váleček i kuličku bez pomoci, mističku s menší pomocí, vytlačuje vzory pomocí 

razítek, umí použít lis i další příslušenství. 

• Výtvarná výchova 

Samostatně není schopen žádné výtvarné práce. Potřebuje verbální doprovod a vizuální 

podporu. 

Kreslí pastelkami, pastelami, křídami, maluje štětcem. 

Lepí, trhá, muchlá, stříhá (velmi nepřesně). 

• Práce se stavebnicí, hračkami 

Postaví komín z kostek (6). 

Hraje obrázkové, početní i stínové domino s dospělým. 

Zatlouká dřevěné kolíčky, skládá zvířátka na tyčku podle vzoru, složí geometrické tvary 

ze 2 částí. 

Složí dřevěný obrázek (puzzle) z 8 částí. 

Třídí v interaktivním kastlíku podle barev, tvarů, čísel. 
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Vkládá tvary do příslušných otvorů. 

Vkládá kolíčky do deskové hry podle barev. 

Podle vzoru vytvoří jednoduchý obrazec ze hříbečkové stavebnice. 

Umí pracovat s myší na počítači. 

Napodobí hod míčem na cíl, kutálí míč, hází a chytá míč společně s dospělým 

(Viz příloha č. 6: Praktické činnosti - Milan). 
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4.5 OVĚŘENÍ HYPOTÉZ 

H1: Systematické začleňování činností s přírodními a technickými materiály do výuky 

přispívá k rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky dětí. 

Během testovacího období byly žákům do výuky intenzivně zařazeny činnosti 

s technickými a přírodními materiály. Rozdíly testů jemné motoriky, pořízených na 

začátku a na konci testovacího období, dokazují zlepšení vdané oblasti. Na 

grafomotorických testech, které jsou součástí přílohy, je patrný vývoj a zlepšení u všech 

klientů, zařazených do případových studií. Získání jistoty a zdokonalení již zvládnutých 

grafomotorických cvičení, stejně jako nácvik nových grafomotorických prvků, bylo 

zásadním úkolem mé práce a výsledky potvrzují alespoň částečnou úspěšnost mého 

úsilí. 

Hypotéza byla potvrzena. 

H2: Zařazování činností s přírodními a technickými materiály, rozvíjejících jemnou 

motoriku a grafomotoriku kladně ovlivňuje celkový rozvoj osobnosti dítěte. 

Nejlépe tuto hypotézu potvrzuje Edukačně hodnotící profil dítěte (Čadilová; 

Žampachová, 2004). Ve všech čtyřech případových studiích došlo k vývoji téměř všech 

oblastí rozvoje osobnosti. Společnými znaky všech případových studií je výrazný rozvoj 

oblasti sebeobsluhy, sociální imitace a taktilního vnímání. Žáci se v průběhu stávali 

v mnoha činnostech aktivnější, samostatnější, jistější. Také rozvoj komunikace byl 

patrný. Zejména u jediné dívky, která paradoxně „nemluví", se výrazně rozvinul její 

slovník. V oblasti expresivní řeči verbálního i neverbálního vyjadřování významně 

pokročila. 

Níže uvedené grafy jsou pořízeny vždy na začátku a na konci testového období. 
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Graf č. 1: Vyhodnocení testu 9/2007 Graf č. 2: Vyhodnocení testu 2/2008 
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Pří porovnání grafů je patrný výrazný vývoj v oblastech komunikace (expresivní řeč 

- verbální i neverbální vyjadřování), sociální imitace, sebeobsluhy (stravování, 

stolování, oblékání, umývání) a vnímání (zrakové, sluchové a taktilní). V ostatních 

oblastech došlo k menšímu pokroku, jen ve verbální imitaci nedošlo k žádné změně. 

Systém strukturovaného učení (na podkladu TEACCH programu) děvčátku 

vyhovuje, protože se nedostává do stresu a vždy ví, co jí během dopoledne čeká. 

V boxu pro samostatnou práci pracuje pouze s verbální pomocí. Samostatně zvládne 

vždy jen část úkolu. 

V loňském školním roce jsme ve spolupráci s maminkou Šarloty zavedli ke 

komunikaci VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém). Protože je Šarlota 

velmi komunikativní, systém se ujal velmi rychle a holčička ho používá ke své 

komunikaci zcela bez vyzvání. Proti loňskému školnímu roku se značně zdokonalila 

v sebeobsluze. Do školy chodí s velkou chutí a nelibě nese dlouhé volno. Mnohem lépe 

spolupracuje, je přístupnější k novým metodám a přístupům práce. 
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Graf č. 3: Vyhodnocení testu 9/2007 
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Graf č. 2: Vyhodnocení testu 2/2008 
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Při pohledu na uvedené grafy je patrný rozdíl ve výsledcích ve všech oblastech 

vývoje kromě motorické imitace, která se nezměnila. Za zmínku jistě stojí komunikace 

(expresivní řeč - neverbální vyjadřování), sociální imitace, grafomotorika, vnímání 

(zrakové, sluchové, taktilní) a abstraktně vizuální myšlení. V těchto oblastech došlo 

k největšímu vývoji. 

Tomáš je ve škole mnohem klidnější a ukázněnější než na začátku školního roku. 

Vzhledem k diagnóze atypického autismu mu velmi svědčí systém strukturovaného 

učení, vizuálně podpořený piktogramy. V důsledku strukturovaného učení se výrazně 

omezily Tomášovy stereotypní činnosti a snížil se výskyt problémového chování. 

Velkým úspěchem je také Tomášova trpělivost při práci a schopnost vyčkat, až 

přijde na řadu. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE 3 

Graf č. 5: Vyhodnocení testu 9/2007 
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Grafe. 6: Vyhodnocení testu 2/2008 
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Podle grafů jsou u Nikolase patrné největší úspěchy. Ve všech vývojových úrovních 

se více či méně zlepšil. Nejvíce se to týká komunikace (expresivní řeč - neverbální 

vyjadřování), imitace (motorická, verbální), jemná motorika, hrubá motorika, 

sebeobsluha (stravování, stolování, oblékání, umývám, používání WC), taktilní vnímání 

a abstraktně vizuální myšlení. 

Nikolas je velmi milý, usměvavý, má radost z každé práce. Velmi se zlepšil v hrubé 

motorice. Pohybuje se na mechanickém vozíku, který je schopen po rovině řídit sám. 

Přesuny z vozíku na zem nezvládá, ale po zemi se pohybuje rychle a obratně sunutím po 

zádech či přetáčením ze strany na stranu. 

Od začátku školního rokuje u Nikolase patrný velký rozvoj, sociální zanedbanost ze 

strany rodiny se ve škole rychle kompenzuje. 

Za největší pokrok považuji zapojování spastické PHK do všech činností, je však 

občas nutné připomenutí. 
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Graf č. 7: Vyhodnocení testu 9/2007 
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Graf č. 2: Vyhodnocení testu 2/2008 
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Grafy dokazují největší posun v oblasti grafomotoriky a kresby a taktilním vnímání. 

Pokrok je však také v imitaci (motorické, sociální, verbální), jemné motorice, 

sebeobsluze (oblékání, používání WC) a zrakovém vnímání. Jen sociální vývoj a 

komunikace (receptivní řeč) jsou stejné v obou grafech. 

Milan velmi pokročil v hrubé motorice. Jezdí na mechanickém invalidním vozíku, 

který dokáže sám po rovině řídit. Tento školní rok se naučil sám přesuny z vozíku na 

zem nebo na židli a zpět. Začal chodit v chodítku, ujde jen krátkou vzdálenost po rovině 

nebo za obě ruce. Trénuje chůzi po schodech, ujde jen kousek s pomocí. 

Velmi rád pracuje na počítači, nejprve na dotykovém monitoru, dnes již dobře 

ovládá myš. 

Dříve Milan často odmítal jakoukoli novou činnost, byl nepřístupný a negativistický. 

Tento postoj se v současné době velmi zlepšil, Milan je mnohem aktivnější, sám se 

zapojuje do činností se spolužáky, nebrání se novým činnostem. 

Hypotéza byla potvrzena. 
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ZÁVĚR 
Ruce hrají ve vývoji člověka důležitou roli. Používáme je jako pracovní nástroj a 

umožňují nám kontakt s okolím. Poškození ruky neznamená jen poškození části těla, ale 

je újmou celé osobnosti. 

Funkční ruka pomáhá dítěti v samostatném získávání zkušeností, podněcuje rozvoj 

myšlení a řeči a umožňuje tak pronikání dítěte do širších sociálních vztahů. Přesto je 

rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky ruky dítěte se specifickými vzdělávacími 

potřebami věnována malá pozornost. Je velmi důležité uvědomit si, že vlivem defektu 

je postižena nejen rozumová stránka, ale celá osobnost dítěte. Při výchovně 

vzdělávacím procesu je nutné všechny zvláštnosti dítěte respektovat. Při soustavné 

speciálně pedagogické péči a vhodné motivaci je možný lepší rozvoj oblasti jemné 

motoriky i grafomotorických dovedností. Vhodně zvolené přístupy pomohou získat a 

upevnit dovednosti a návyky, usnadní rozvoj postižených oblastí a tím i posílí rozvoj 

celé osobnosti dítěte. 

Tématem bakalářské práce bylo využití zájmových činností s přírodními a 

technickými materiály pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. 

Cílem práce bylo analyzovat úroveň jemné motoriky a grafomotorických dovedností 

u dětí s různým postižením, porovnat zjištěné výsledky a na základě těchto výsledků 

navrhnout činnosti, podporující rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. Vypracovány 

byly čtyři případové studie žáků základní školy speciální ve věku 9 až 12 let. 

Stimulační program, zahrnující praktické činnosti s přírodními a technickými 

materiály byl používán během celého výzkumného šetření a intenzivně byl zaměřen 

nejen na jemnou motoriku a grafomotoriku, ale také k dosažení co možná největší 

samostatnosti a soběstačnosti v běžných denních činnostech a aktivitách dítěte. 

Vyslovené hypotézy byly zaměřeny nejen na rozvoj postižených funkcí zařazováním 

praktických činností s přírodními a technickými materiály do výuky, ale také na vliv a 

rozvoj celé osobnosti dítěte. Obě hypotézy byly na základě testů a výsledků prací žáků 

potvrzeny. 
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Příloha č.2: 

GRAF EDUKAČNĚ HODNOTÍCÍHO PROFILU DÍTĚTE 

VYHODNOCENÍ TESTU Datum testu: 15.2.2008 

š. 
u. 
17.7.1998 (115 měsíců) 

Jméno : 
Příjmení: 
Datum nar. 
Administrátor: Regina Mayerová 

měsíců 

84 

72 

60 

48 

36 

24 

18 

12 

6 

0 

n 
M 

M 

Ü : 

i . ; ; - ; •• 

0 

—J 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ffl Splnil/a 
I I Naznačil/a 
1 - SOCIÁLNÍ VÝVOJ 
2 - KOMUNIKACE - receptivní řeč . 
3 - KOMUNIKACE - expresivní řeč - verbální vyiadrovani 
4 - KOMUNIKACE - expresivní řeč - neverbální vyjadřováni 
5 - IMITACE - motorická 
6 - IMITACE - sociální 
7 - IMITACE - verbální 
8 - JEMNÁ MOTORIKA 
9 - HRUBÁ MOTORIKA 
10 - GRAFOMOTORIKA A KRESBA 
11 - SEBEOBSLUHA - stravování(jídlo,pití) a stolováni 
12 - SEBEOBSLUHA - oblékání 
13 - SEBEOBSLUHA - umýváni 
14 - SEBEOBSLUHA - používání WC 
15-VNÍMÁNI-zrakové 
16-VNÍMÁNÍ-sluchové 
17-VNÍMÁNÍ-taktilní . . 
18 - ABSTRAKTNĚ VIZUÁLNÍ MYŠLENI 



Příloha č.3: 

TESTY JEMNÉ MOTORIKY 



FUNKČNÍ TEST RUKY 
! ! 1 ! Datum 1 II | i <i • 

1 1 ! t i 1 — r 
! ! 1 i 

1 i i 
í 

i i 
1 

17 
í í 

ŠPETKA 1 N i 
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• l i i 
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• II i 
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1 1 f 1 
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-

1 1 1 1 1 
; p ě s t ; jí ! i i i i i 
i i i i i 
! OPOZICE i i i í 1 l i l i 
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• 

; ÚCHOP VÁLCE i i j 
1 1 
í 

-

; ÚCHOP KOULE ! U i 
! 1 i ! 

1 
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-
— 

i i i -
B. Silový I 1 i 

— í i t 
1 . ! 
i i i i 

1 :1 
| ! 

! 
1 

i 
Válec (držení rukojeti nástroje) j 

i 
— — 

pilník ! ""• 1 -1 1 i i i 
sekera j L Í 

—i 

komb. kleště + železná tyč j i i _ i I i - • , i i t i 
Koule (držení podhniatein) j 

— i 
" • i 

t 
i j 1 {—l— 

tenisový míček > j j ! ! 
i — — dřevěná koule lehká j J j j 

dřevěná koule těžká '—'— i—1_ 
i— 
1 

« — — 

olověná koule l i l i I 
n ! i 1 i -—*—*— 

Háček (udrží břemeno) j 
. . . . . • 

1 
! 

kS L I 
2 kg í 

kS L I 
2 kg í 
3,5 kg i" 1 
C | í c r 1, 1 _ — 

" s l l 
— 



V M L A f L LEVA'/C (PVA t m - n m 

FUNKČNÍ TEST RUKY 

Datum 
Vfi/c.! Uyo\ \iu.\ \v>i\ 

UúsA \nt?\ \ucf\ 
1 i 
! ! 

• ~ 11 i r 1 

í 
1 1 1 

ŠPETKA o \ m \ o \ to\ 1 1 
i 

! 
1 

ŠTIPEC o m \o M 
i i i i " i i • 

1 ! 
HÁČEK J o í j / | ? 

— n — 
ÍQ M . . . 

r 
i 

1 ~~1 
| STŘÍŠKA A/oj i A/ 

— n — 
Ho N 1 r 

PĚST 0 í j/V 
— p í — 

0 N 

OPOZICE o i k ' 
n r 

0 N 
ÚCHOP VÁLCE 0 j f1o\ 

n r o\ /V t 
i 

ÚCHOP KOULE 0 | j/Va-j 
PUl / U/s PLIV, 

/v 
i 
i i 
i 

i i 
i 

O?0l/C£ DHE ZENA M / r 

ÚCWP kOVLE - ^A/ HňW H>'ČĚ£ (•& 100» ) D l!m'^UOOt- V ^ T j / j ^ 

{Úl- M -
B. Silový j ^ í ^ K k ! 1 : 

1 

• " 
i 
1 

r n 
i 

Válec (držení rukojeti nástroje) • i i i 
j— 

i 
i 

pilník 
kladivo . . „ i I 

l i 

AŽÍiiA - 1 

i 
—i— i 

sekera 
komb. kleště + železná tyč 

. . „ i I 
l i ú\o (o 

i 
1 I 

sekera 
komb. kleště + železná tyč 10 

!7T 
.0 

Hr 
e 
n 

i • 
r 

i i— 
Koule (držení podhniatein) j 

• i/ i i i ! . 
i 
1 

tenisový míček 
dřevěná koule lehká 
dřevěná koule těžká 

jiVjA/ ß N tenisový míček 
dřevěná koule lehká 
dřevěná koule těžká i 0 {A/ 0 hl 
olověná koule 1010 

[f)\ň 
0 
(1 

№ 
D 

, . , 

Háček (udrží břemeno) i 
i 

-li 
• 

1 
0,5 kg 
2 kg 
3,5 kg 
5 kg 

N 0 A/ 0,5 kg 
2 kg 
3,5 kg 
5 kg 

ítf rú 0 /V 
0,5 kg 
2 kg 
3,5 kg 
5 kg Ü D 0 o 

0,5 kg 
2 kg 
3,5 kg 
5 kg 

iff i1 (J l? 

Hodnocení: N - bez omezení MO - minimální omezení 

SO - silné omezen 0 - činnost neprovede 



Vyšetření funkční schopnosti ruky dle Kapandjiho - test byl zpracován Olgou Hluchníkovou (RÚ Chuchelná) 

Jméno Dat, nar. 
Diagnosa 
Povolání 
Dominantní HK 

Legenda : N bez omezení 

MO minimální omezení 

SO silné omezení 

0 neprovede 

PHK LHK 
Datum 

Uchop statický : 
pinzetový 
mincový 

cigaretový 
nehtový 
klíčový 
tužkový 
špetka 

klika dveří 
válec 
koule 

Uchop dynamický : 
lusknutí 

střelit pecku 
zapalovač 

rozprašovač 
nůžky 

orient tyčinky 
modelování 
úder prsty 

tlak 
úder pěstí 
Citlivost: 
hypestezie 
hyperstezie 

anestezie 
Koordinace : 
ruka - zápěstí 
ruka - loket 

ruka - rameno 
spont zapojení 
Dynamometr 

'ltP://muj web .cz/zdravi/ergoterapie/testy/3/1 .html 



T E S T V Š E D N Í C H Č I N N O S T Í 

ííjmeni: .. 

Hagnó/a: 

Jméno: nar. 

Tento lest má podat posudek o pacientově schopnosti na základě běžně nutných úkonu. 

* / 100% / značí, že činnost je normální co do způsobu a doby provedení 
) / 75% / značí, že činnost je dobrá časově, ale způsob provedení není normální 
(/ 50% / značí, že činnost, ačkoliv není normální, v daném případě stačí 
(X/ 25% / značí, že činnost není normální a je proveditelná s velkou námahou 
'/ značí, že činnost není proveditelná 
I značí, že není třeba danou činnost zkoušet 

ÚKONY JEŽ VYŽADUJÍ ČINNOST RUKOU: D A T U M 

1 Otevřít a zavřít dveře 
2. Otevřít a zavřít okno -

3. Vyjmout zásuvku 
4 Odemknout a zamknout zásuvku 
5. Vysunout a zasunout zásuvku 

5. Rozsvítit a zhasnout světlo 

Zastrčit zástrčku 
Pustit a zastavit vodu 
Uchopit telefon a vytočit číslo 

0. Zašroubovat žárovku 

Odemknout a zamknout klíčem 
Vytáhnout peněženku z kapsy 

!3. Vyjmout mince a papírové peníze 

Vyjmout krabičku zápalek, zapálit 
[5 Sesbírat mince a drobné předměty 

Držet knihu, obracet stránky 
Vyjmout dopis z obálky, složit, zalepit 

» 

, — c— 
!§• Učesat se 
l^Umytl rukou, utřeni 
{o Umyt! nhličejfi. krku. utřeni 

1 1 

^Vyčistit zuby 

^Ostřihat nehty na HK, DK 

^Použit kapesníku 
j^Obout boty 
j^Pověsit šaty na ramínko 
^Obléknout se 



S t á t n í ú s t a v r e h a b i l i t a č n í v K l a d r u b e c h 

Kok nar.: 

Skupina: 

TEST SOBĚSTAČNOSTI A SAMOSTATNOSTI 

H o d n o c e n í : 0 - pacient Činnost neprovede 

1 - pacient činnost provede žpntnu a pouze s pomoci 
druhé osoby 

2 - pacient ílnnost provede dobře, ale pouze s pomoci druhé osoby 

3 - pacient činnost provede špatné, nic samostatné 

4 " » , p . r o v c d o d o b ř e • ^'"ostatně (event. neobvyltly-m způsobem) 
5 - pacient Činnost provede normálně 

Datum 

JEDENI 

l napit se z hrnku 

2 napit se ze sklcnlco 

3 najíst se lžic! (pomůckou) , 

4 najíst se příborem 

r> otevřít láhev otvlrařcm 

0 nalit tekutinu z láhve do sklenice 

7 Jist housku 

0 ul«)Jlt a namazat chléb 

V rozbalit s^r (oplatku, honbou) 

10 otevřít konzervu 

11 ohřát sl jídlo na pánvi 

12 uvařit kávu, čaj 

13 přenést (převézt) hrneček s čajem (talíř s jídlem) 

M naločit vodu do velkého hrnce (umyvadlo) a přenést 
jej v obou rukou (převézt na vozíku) 

]!> umyt n utřít nádobí 
- — 

Součet bodů: 1 



V ŠEDNÍ ČINNOSTI I. 

1 stisknout tlačítko zvonku ' I 

2 držet knihu o obracet stránky i 
3 vysunout ii zasuti. zásuvku u noř. stolku (u stolu) 

•1 zapnout radly (televizí) 
1 

5 zasunout dopis do obálky a z.alopit ji, vyjmout dopis z obSIky r 
(i napsat tlopls j 

7 ' vyjmout zápalku z krabičky n zapálil 
I 

II vyjmout a <lit peníze do penčžonky 

fl přišit knoflík 

10 stříhat nůžkami 

11 připnout sl náratnkorG hodinky a nařídit je 

12 otevřít okno 

13 otočit vypínačem 

11 projit dvefml a zavřít za sebou 

15 sebrat drobný předmět se země 

Součet bodů: 

VSEDNI Č INNOSTI II. 

i telefonovat 

2 odemknout a zamknout 

3 vyprat drobní prádlo v umyvadlo a vyžehlit je 

•1 uložit prádlu a šaty do skříně a vyjmout je 

a zasunout zástrčku do zásuvky 
i 

6 ustlat a převléci lůžko 

7 očistit si boly na rohožce (očist i l kola vozíku 
a napumpovat jo) 

II zamést podlahu a smC-st smetl na lopatku 

« umýt podlahu a vylit kbelík 

10 umyt okno \ 

11 oSkrab.it brambory (zeleninu) a nakrájel jo 

u zatlouci hřebík kladívkem a vytáhnout jej kleítěmi 

13 zaírouboviit šroubek 

11 nabrat ulili do kbelíku o odnést Jej 

li! 
i 

sejmout tw/kjí předmět shora obřma rukama I 
Součet bodů: 

i 

L 



OSOBNI HYGIENA 

1 umýt a uifit si ruce > 

2 umyl a Utru sl obličej ' 1 " 

3 vyčistit sl zuby 

4 učesat BC 

5 použit kapesník 

0 použit močovou láhev 

7 použit podložní mlsu 

a poulit WC — -

9 vymžnlt si vložky (buničitou vatu) 

10 umýt sl vlasy a vysušit je 

11 oholit se (upravit sl vlasy po umyti hlavy) 

12 umýt sl celá télo ve vaně a osužlt se 

13 umýt sl cel t třlo pod sprchou a osuSIt se -

14 upravit sl nelity na rukou * ~ — 

15 upravit sl nehty na nohou 

Součet bodů: 

OULÉICANI 

1 obléknout a svléknout si ná té ln lk 
1 

2 obléknout a svléknout sl košili (hBlenku) 

3 obléknout a svléknout sl dlouhý kabá t 

4 obléknout a svléknout sl ponožky (punčochy) 

5 obléknout a svléknout sl t r ený rky (ka lho tky ) — 

« obléknout a svléknout sl dlouhé ka lhoty ( t ep láky) " 

7 obout a zout sl domácí obuv . __ 

II ' obout a zout si vycházkovou (or top . ) obuv 

n obléknout 11 svléknout si .or top. pomůcku, k t e rou nosí *"* '""" 

10 obléknout a svléknout sl rukavice " ~— — 

l i uvázat sl vázanku (oblék. o svlék. si podp r senku) 

12 nasadit sl Čoplcl, klobouk (uvázat sl HiHok im hlavu) 

13 použit zdrhovadlo 

14 rozepnout a zapnout knofl íky 

ir, ovázat tkaničky na kličku 

Součet bodů: 

L 



CESTOVÁNÍ 

i. p ř e sunou t se z lůžka na vozík II zpě t 

2 j ezd i t nn inval idním vozíku v budově 

j ezd i t na inval idním vozíku venku , 

4 použil vý tahu 

r. c e s tova t osobním a u t e m 

r, c e s t o v a t u u t n b u s c m ( t r a m v a j i ) 

7 c e s t o v a t vlakem 

a nf*st st zavazadlo (7kg ZOOm a po schodech 1 p a t r o ) 

<1 n<lit s v ř m o t o r o v í vozidlo 

10 v y s t o u p i t na žebř ík (ž id l i ) 

Součet l o d ů : 
i 
| 

Podpis i . istruktma: 



Příloha č.4: 

GRAFOMOTORICKÉ PRACOVNÍ LISTY 
w 

Sarlota 
ui\ičKťi st) smťji; , 
.pi sky nás hřeje. 

Září 2007 

L 



Unor 2008 



Únor 2008 
V zoologické zahradě máme —' '*• 



Září 2007 
Foukef, foukej větříčku, shoď ml jednu hruštičku. 

Leden 2008 

1. Vybarvi talíř, kde je hodně! 



rj-i r w lomas 
Říjen 2007 

<;'. if i ' 

f f t í S k M í A - O M li hníf 29/01 

MamiSka nachyslala pro Péžu a Terezku skvčlou hru - do sadu na vótev pověsila 
pro každého pét bonbonů. Oni se pak snailli se zavázanýma očima bez pomoci nikou 
bonbóny najit. Na naše bonbóny už bohužel provázek nezbyl - zkus ho domalovat 

ša 

^ mxj aaa ^ 

10 

Chci MÍ hrát 28/01 

Králíčci maji radost, že je jaro a hopsají, kde se dá. Pnpoj se k nim a hopsej s nimi. 
Nejdřív na papíře a pak můžeš i v místnosti. 

•w 



Unor 2008 

DIVOKÉ SKOKY 

Obtáhni t ečkované cestičky nejprve svým prs tem a pak tužkou. 

(»„oni Pfe&teoU&xk-Chci $1 tv&t 31/Oí 
Autíčka musl trénovat na závody. Každé z nich by mélo několikrát objet trasu. 
Vezmi si červenou a modrou pastelku a ukaž jim cesiu. 

Unor 2008 

Žiba skáče po blátě, koupíme Jí na gatě. 
Na Jaká, na Jaké, na zelení strakaté. 

Ten náS pes skákal dnes, skákal také včera, 
bude a* skákat zas, zítra do večera. 



Nikolas 
Říjen 2007 

/ ' . / '•; 
/ 

/ 
r ' ) 

• / 

/ 
/ •/ 

• / / / 
/ < i f 

! / 7 

, / / / ^ 
14 

Říjen 2007 



Leden 2008 

Leden 2008 

AKROBATICKÉ PŘEMETV 
Spojte stojné bonbonky. Poznáte ovoce, které je na nich namalované? 

Obtáhni tečky nejprve prstem a posléze tužkou, 



Milan 
Září 2007 

Tento červík - kuklička, 
potřebuje vniířka. 

Listopad 2007 Unor 2008 

Najdi stín S T R Á N K Y 
CO K SOBĚ PATŘÍ? 

H/lAN 

Spojte obrázky, které k sobě patří. Potom všechny dvojice vybarvěte. 

www.detskestranky.cz © imprimis, všechna práva vyhrazena 

http://www.detskestranky.cz


Leden 2008 

/ A 
j j 

í 
l v ' 

\ 
1 i > { 

! i 

/ 
i 
1 

A y i 
! J -1 

ř 1 •4 
j i 
• 

L y ) r \ M 1 \ / V r 
J- i - — i 3 1> d 

\ 
i 

I 

Leden 2008 



Leden 2008 

S p o j b o d y Wfco 

\ 4 / / y ^ 

J \ v • 

\ 7 

/ ' M ' * 

— " " " 

V • f I 1 h ' 
H i L - . x N 

Leden 2008 

t 

, i f ~ X HALÓ, HALÓ, HALÓ, 
! / V ^ C / M ^ l l ř PROČ J E KOČEK MÁLO? 

( í l ^ á f y -' A TAK ŠTĚKÁM JAKO HROM, 
| J j j ; . ... AŤ JE KOČEK MILION. 

f / / / / z : ' ' - * ' ^ - ^ 

( Wf/ / , / i / . . -J yf / / -
* j j <f f 



Příloha č.5: 

DIDAKTICKÉ POMŮCKY 

Kostky 

Kolíčky na zatloukání Interaktivní kastlík 

Hříbečková stavebnice 

Půlené geometrické tvary Navlékání podle předlohy 



Tvary na zatloukání 

ca * 

Tyčková hra 

8 § \ 

•iJ 
Tvaiy podle vzoru 

Skleněné lahve s otvorem na víčka 
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Navlékání korálků 

Plastové lahve na třídění podle barev 



Pěnové skládačky 

Připínání kolíčků 

Využití víček od PET lahví 
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Příloha č.6: 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI 
v 

Sarlota 
Výtvarná výchova Hledání předmětu po hmatu 

Psaní pomocí fíxátoru tužky 

Přiřazování barevných míčků 

Psaní do písku (pískovnička) Pokus s řeřichou setou 

Hledání předmětu po hmatu v hrachu 

Psaní 



rri r w lomas 
Skládání věcí 

Třídění podle barev 
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Navlékání perla 

Ranní převlékání 

Modelování, použití lisu 



Nikolas 
Uvolňovací cviky rukou 

M 

Řízení mechanického vozíku 

Práce na PC 

Pohyb na zemi sunutím se po zádech 

Testování taktilního vnímání Hledání předmětu po hmatu v hrachu 

Šroubování víčka lahve 



Milan 

KUPUJE 

Svačina 

Dřevěné geometrické tvary 

Zatloukání tvarů do korkové desky 

Hledání předmětů v hrachu 

Chůze v chodítku Relaxace v bazénu s míčky 

Třídění špuntů podle barvy do lahví 


