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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vybraných motorických kompetencí u dětí 

předškolního věku. Teoretická část uvádí aktuální poznatky současné literatury i některých 

výzkumů. Jednotlivé kapitoly teoretické části se věnují charakteristice období předškolního 

věku, pohybovým vývojem dítěte, ale také rozvojem motorických dovedností a schopností 

v mateřské škole.  Věnuje se také problematice deficitů v oblasti motorických funkcí,  

které jsou důležitou součástí výsledků testování. Samostatnou kapitolu pak tvoří možnosti 

a  jednotlivé druhy testování, kdy je pozornost věnována možným rozdílům  mezi dětmi  

a významu a validitě  motorických testů. Cílem praktické části je zmapovat podmínky 

podporující motorický rozvoj dětí v Mateřské škole Prievidzská 1, Šumperk, oddělení 

Temenická. Dílčím cílem je  pak screeningové šetření motorické úrovně dětí, ale také 

zjištění úrovně stimulace dětí k motorické aktivitě ze strany pedagogů. Samostatná diskuze 

se poté věnuje shrnutí získaných výsledků a navrhuje možná doporučení pro další praxi. 
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ABSTRACT 

The  bachelor  thesis  deals  with  selected  motor  competencies  in  preschool  age  children.  

The  theoretical  part  focuses  on  actual  knowledge  in  actual  literature  including  soma 

research.  The  individual  chapters  of  the  theoretical  part  deal  with  the  characteristics  

of preschool age, movement development of a child, but also development of motor skills 

and abilities of children in a kindergarten. The author also deals with deficits  in the field  

of  motor  functions,  which  are  an  important  part  of  testing  results.  A  separate  chapter  

then  concerns  on  possibilities  and  individual  types  of  testing,  where  attention  is  given  

to  possible  differences  between  children  and  importance  and  validity  of  motor  tests.  

The  aim  of  the  practical  part  is  to  map  conditions  which  support  motor  development  

of children in the Kindergarten Prievidzská 1, Šumperk, department Temenická. A partial 

goal  is  a  screening  survey  of  children's  motor  level,  but  also  determination  of  the  level  

of stimulation of children to motor activity by teachers. Separate discussion then provides  

a summary of obtained results and suggests possible recommendations for further practice. 
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1  Úvod 

Pokud srovnáme období dětství tak, jak jej jednotlivé generace prožívaly s ohledem  

na aktuální možnosti dané doby, budeme mít na pomyslné časové čáře mnoho milníků, 

které současnou populaci  přivedly  až  do současné podoby.  Světem vládnou především 

moderní a interaktivní technologie, které  v mnoha ohledech dělají život jednodušší  

(od  pomoci  v domácnosti až po rychlejší přesuny tam, kam potřebujeme), ale také 

zábavnější.  

Například Kontríková, Černíková a Šmahel (2015) ve své kvalitativní (pilotní) studii 

zkoumají užívání moderních technologií u dětí od 0 do 8 let. Závěrem je, že tzv. nová 

média jsou stabilní součástí dětí v mnoha rodinách, liší se jen míra jejich použití z hlediska 

času nebo použitých aktivit. To je nepochybně spojeno s celkovým postojem rodičů,  

jak vnímají přínosy nebo rizika.  Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí  

a mládeže (2022) pak uvádí, že ačkoli je pravidelná pohybová aktivita spojena s řadou 

zdravotních výhod, postupem času (data získaná v období let 20132018) její úroveň klesá 

a daná úroveň je  nedostatečná pro podporu kondice a  zdraví, protože děti tráví přemíru 

času u obrazovek televizí nebo jiných zařízení.  Koťátková (2005) uvádí, že pokud  

jsou děti, které spadají do kategorie dětí s tzv. běžnou potřebou motoriky omezovány 

v pohybových hrách a aktivitách nebo k nim nedostávají dostatek prostoru či možností,  

je jim záměrně nabízena náhradní, klidná aktivita (například u televize apod.) mohou  

se také stát rizikovou skupinou, ačkoli měli všechny předpoklady pro svůj správný rozvoj. 

Velmi zajímavým poznatkem je, že převážná část dětí předškolního věku je velmi 

pohybově iniciativní a je na rodičích nebo jiném „blízkém zdroji“, aby se správně  

a efektivně podíleli na výchově a toto období nepromarnili.  

Nabízí se otázka, proč tomu tak je? Sport se zdá (například díky marketingu sítě obchodů 

se sportovními potřebami Decathlon) stále dostupnější, existují nejrůznější programy  

pro děti, organizované činnosti jako jsou dny pro rodiny s dětmi, zájmové kroužky, pestrá 

nabídka pohybových aktivit už od útlého věku dítěte atd., navíc, jeden fakt za všechny – 

příroda a procházky jsou zdarma, stačí jen vyrazit. Všechno máme, zdá se, na dosah ruky. 

Odpovědí může být, dle mého názoru, několik. Zaměstnanost/únava rodičů,  potřeba 

odpočinku (který se naučili trávit tak trochu neefektivně), nízká socioekonomická úroveň 
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rodin    s tím  ale  související další otázka:  proč má dítě dříve mobilní telefon/tablet 

než kolo? Technologie nepochybně nabízí široké možnosti využití, od útlého věku  

se  s nimi  dítě seznamuje, mnozí dospělí se s údivem usmívají nad šikovností dítěte,  

které si kousek po prvních narozeninách umí pustit aplikaci YouTube, kde sledují nejen 

pohádky, ale i různá další videa –  paradoxně i taková, kde  děti něco tvoří, starají se  

o zvířata nebo testují nové kolo. A dost možná je jednodušší dát dítěti do ruky telefon,  

než s ním jezdit na kole. Nepopírám, asi v sobě máme stále ještě přesvědčení, že dítě by 

mělo chodit ven, mít přátele, ale už mnohým z nás nedochází, že dítě se učí především 

nápodobou, nebude mít pro něj tedy smysl dělat něco, co nevidí u rodičů –  a  proto  si,  

po vzoru rodiče, vezme telefon/tablet místo toho, aby společně vyrazili ven.  

Téma bakalářské práce je motorická úroveň dětí v Mateřské škole Prievidzská 1, Šumperk, 

kdy cílem práce je zmapovat motorickou úroveň dětí a zjistit úroveň stimulace dětí  

ze strany mateřské školy. V rodině by si mělo dítě osvojovat veškeré základy pro budoucí 

život a vzhledem k tomu, že mateřská škola  částečně supluje péči rodičů, když jsou 

například v zaměstnání, považuji za velmi důležité, aby se dítěti dostalo maximální péče  

ve všech aspektech –  tedy  i  v oblasti motorické úrovně, která je, jak se dozvíme 

v následujících kapitolách, zásadní pro jeho další vývoj a rozvoj –  a toto je důvodem 

výběru tématu bakalářské práce a zároveň jejím cílem: zmapovat motorickou úroveň dětí 

v dané mateřské škole (která je mi svým přístupem velmi blízká) a zároveň zjistit úroveň 

stimulace dětí k motorické aktivitě ze strany mateřské školy.  
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Obecná charakteristika období předškolního věku a jeho specifika 

Abychom lépe porozuměli dané problematice, je důležité se nejprve seznámit s některými 

základními fakty a zákonitostmi, které nám přináší vývojová psychologie.  

Předškolní období je považováno za  významnou etapu ve vývoji každého člověka –  

co  se  v tomto období člověk naučí a prožije, to jej může vcelku zásadní měrou  ovlivnit  

v jeho dalším životě (Lisá, Kňourková, 1986). 

Období předškolního věku se vymezuje zpravidla od tří do šesti (až sedmi) let věku dítěte  

a je obdobím, kdy se dítě učí nejen lépe ovládat své tělo, ale také se zlepšuje koordinace 

pohybů, zvyšují a rozšiřují se pohybové možnosti, dítě je více zručné, vyvíjí se ve všech 

možných oblastech, včetně roviny emoční a sociální.  V zahraničních publikacích  

je obecně termín předškolní věk označován jako „preschool  years“ a je součástí raného 

dětství (tzv. „early childhood“). Někteří autoři pak vztahují  předškolní věk na děti 

mladších šesti let, další pak  do dané kategorie  zahrnuje děti od 2,5 do 5 let 

(srov. Halliburton a Gable, 2005; Jones a kol., 2013, Švingalová, 2006). 

Velmi důležitým mezníkem je fakt, že dítě se setkává s jinými lidmi mimo úzkou oblast 

rodiny, získává nové sociální role například ve vztahu k mateřské škole nebo vrstevníkům. 

Vytváří se také základy osobního hodnotového systému, normy chování, které děti 

přebírají od dospělých (Vágnerová, 2005). Mezi dětmi se v daném období objevují menší 

či větší rozdíly, což mohou ovlivňovat jak fyziologické faktory (tělesná konstituce, 

odolnost, temperament apod.), ale také například rozdílné výchovné přístupy (Wedlichová, 

2010).  Děti předškolního věku mají ale také stále problém udržet pozornost, kterou 

upoutají pouze pro ně atraktivní a zajímavé podněty. To se mění až ke konci předškolního 

věku a je patrná větší stabilita a zaměřenost pozornosti k zadávaným činnostem. Dítě ještě 

nedovede zcela jasně odlišit podstatné od méně podstatného (Vágnerová, 2005). 

Ptáček a Kuželová (2013), uvádí, že je pro dítě typický: 

  egocentrismus, kdy dítě ulpívá při svých soudech i představách na subjektivním 

pohledu, 
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  fenomenismus, kdy je dítě také fixováno na určitou představu reality a odmítá  

ji opustit, klade důraz na zjevnou podobu světa, kdy jí děti přikládají určitou míru 

magičnosti,  

  absolutismus, kdy je dítě přesvědčeno, že každé tvrzení je konečné,  

  animismus, tedy oživování a přičítání života i neživým věcem,  

  antropomorfismus, tedy polidšťování.  

Podle Langmeiera  (2006)  tříleté dítě zvládá chodit po schodech nahoru střídáním nohou, 

při cestě dolů klade na jeden schod obě nohy, skáče dolů přes poslední dva schody,  

umí chodit při hře pozpátku nebo bokem, umí se postavit na špičky. Při hře s kostkami 

staví most, dovede napodobit kresbu kruhu, pojmenuje osoby, věci a jednoduché činnosti. 

Vzniká spolupráce ve hrách s ostatními dětmi, které bývají převážně úkolové, sociální, 

námětové. Sebeobsluha v oblékání je s dopomocí jiné osoby. Dítě v předškolním věku 

dokáže přejít úzkou kladinu, seskočit  z lavičky, je patrné zlepšení v rovnováze, zvládne 

delší dobu stát na jedné noze. Napodobuje kresbu křížku a v kresbě lidské postavy  

se objevuje „hlavonožec“, který určuje další vývojové období. Dítě rozvíjí  

své předmatematické schopnosti, ví, co znamená „jedna“ a „dvě“. Poznává několik 

základních barev. Kolem pátého roku si osvojuje schopnost jízdy na koloběžce a na kole. 

Při hře s kostkami staví „bránu“, dovede složit jednodušší puzzle. V kresbě lidské postavy 

se objevuje tělo s více částmi, zaměřuje se i na detaily, stále chybí krk. Ovládá prostorovou 

a časovou orientaci, dítě je více.  Šestileté dítě kreslí členěnou lidskou postavu se všemi 

detaily,  kdy se při nápadnějších nedostatcích  využívá diagnostiky, zkoumání problémů  

při vývoji dítěte. Často se zvládá podepsat, píše číslice, chápe významy slov, počítá do 10. 

„V šesti letech, by mělo být dítě zralé pro školu, jedním ze znaků je zájem o hru,  

ale i potřeba práce." (Langmeier, 2006, s. 73). 

Významnou roli zastává hra, která se stává hlavní činností dítěte v tomto věkovém období. 

Dle Langmeiera (2006) je hra libou činností, která přináší uspokojení. Cíl hry může být 

nahodilý, lze s ním ale také dle okolností pracovat. Při hře dochází k rozvoji tvořivosti  

a podnikavosti dítěte.  Dle Vágnerové (1997)  je  hra  neverbální symbolickou funkcí  

a  jakýmsi dalším způsobem vyjádření vlastní interpretace reality, postoje ke světu  

nebo sobě samému. Slouží jako prostředek k vyrovnání se s často zatěžující realitou  
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a umožňuje tak dítěti (alespoň symbolicky) uspokojit přání, které ve skutečnosti splnit 

nejdou.  Šmelová (2004) uvádí, že při hře nelze přehlédnout radost dítěte z pohybu  

a  z objevování něčeho nového. Díky úrovni senzomotoriky se průběžně zdokonaluje,  

což dítěti umožňuje zvládat rozmanité pohybové aktivity jako je běhání, poskakování, 

zdolávání překážek, ale třeba také jízdu na kole nebo koloběžce.  

2.2  Pohybový vývoj dítěte v předškolním věku 

„Pohybové schopnosti jsou definovány jako částečně vrozené předpoklady k provádění 

určitých pohybových činností.“ (Perič, Březina, 2019, str. 34). U dětí v předškolním věku  

je patrná silná touha po pohybu a jakékoli činnosti související s pohybem. Vývojem 

centrální nervové soustavy se postupně mění některé náhodné pohyby na určitým 

způsobem řízené a zaměřené ke konkrétnímu cíli.  Dítě si postupně osvojuje stále 

náročnější pohyby, kdy se plně soustředí a dosahuje i velmi slušné úrovně v koordinaci 

drobnějších pohybů jednotlivých svalů a svalových skupin (Trpišovská, Vacínová, 2006). 

V této době se také vyvíjí schopnost uchovávat pohybové zkušenosti –  tzv. pohybová 

paměť, díky které může dítě naučené pohyby praktikovat v nejrůznějších situacích  

a využívat je k osvojení jiných složitějších pohybů. Zároveň, pokud je dítě vhodně 

stimulováno a podněcováno, mělo by na konci předškolního období dosáhnout takové 

motorické úrovně, která se blíží k úrovni dospělých jedinců –  dítě by tedy mělo umět 

chodit, běhat, šplhat, skákat, házet a chytat (Herm, 1994). 

Touha dítěte po pohybu není náhodnou, je prokázáno, že pohyb a řeč jsou vzájemně velmi 

úzce spojeny a pokud jsou u dítěte (nebo člověka) nějakým způsobem narušeny  

nebo poškozeny části motorického centra v mozku, je často omezena nebo postižena také 

schopnost řeči. Řeč a pohyb se vzájemně doplňují, například i mimika nebo gestikulace  

má schopnost vyjádřit co člověk potřebuje podobně jako mluvené slovo (Herm, 1994). 

„Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout  

své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohyb  

je prostředkem, jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem 

získávání sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si, 

soupeření a spolupráce“ (Dvořáková, 2011, s. 13). 
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Mezinárodní zdravotní organizace WHO (2006) doporučuje dětem ve věku 36 let věnovat 

minimálně 60 minut pestré neorganizované aktivitě střední intenzity každý den – a to buď 

naráz, nebo rozloženě. Také doporučuje takové aktivity, které jsou různorodé, pro dítě 

atraktivní a zároveň zábavné. Fyzická aktivita u dětí by měla být začleněna  

do každodenního života takovým způsobem, aby byla pro ně snadnou, přirozenou  

a žádoucí volbou a dítě je mohlo vykonávat (prožívat) ideálně se svými rodiči.  

U dítěte předškolního věku se hovoří o potřebě pohybu v součtu 6 hodin denně,  

z čehož většinu by měl tvořit pohyb spontánní. Ten se odhaduje asi na 4,5 hodiny a prostor  

pro něj můžeme najít téměř všude –  hřiště, průlezky, menší nebo větší kopce, les apod. 

Vykonávání pohybové aktivity by mělo být pro dítě hlavně radostí, a proto je zásadní  

její správný výběr. S úbytkem pohybu, a tím i toho spontánního, dochází k oslabení 

pohybového aparátu a zhoršení tělesné zdatnosti. Nedostatek pohybu se samozřejmě odráží 

na zdravotním stavu a tělesné zdatnosti. Následkem sníženého množství jsou i horší 

motorické schopnosti dětí. Zásadním rizikem hypokineze u dětí může být například dětská 

obezita, onemocnění pohybového aparátu nebo také dispozice k rozvoji  osteoporózy 

(Maršálková, 2011). 

Spolu se zdravím a pohybem je i strava, která významnou měrou uzavírá celý kruh.  

Aby totiž mohlo tělo pohyb efektivně vykonávat, je zapotřebí zachovávat pravidla zdravé  

a kompletní výživy. To samé platí o spánku a odpočinku. Dle Pařízkové a Lisé (2007)  

se nejčastější obtíže jako je obezita nevyskytuje pouze u dospělých, ale stále častěji bývá 

problémem i u dětí. Dětská obezita za poslední dobu výrazně vzrůstá a nese  tak s  sebou 

velké množství zdravotních důsledků, které mohou být krátkodobé i dlouhodobé.  

2.3  Motorika 

Motorický vývoj, jak je obecně velmi dobře známo, úzce souvisí s vývojem psychickým – 

někdy je také označován jako psychomotorický, protože obzvlášť v raném období života  

je těžké tyto dvě složky oddělit. Gallehue (1976) dokonce uvádí, že tyto dva pojmy  

jsou shodné a jejich užívání v raných fázích dětství zaměnitelné. Rozvoj motoriky 

nesouvisí jen s psychickým vývojem, ale také s rozvojem biologickým a s rozvojem 

poznávacích funkcí. Jejich přiměřený rozvoj umožňuje aktivní získávání nových podnětů  
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a informací, ze kterých zpětně zase těží poznávací funkce. Motorický rozvoj je dále 

ovlivňován faktory, jako je tempo růstu, individuální rozdíly, zkušenosti, prostředí apod. 

Samotný proces motorického vývoje pak můžeme pozorovat primárně prostřednictvím 

změn v pohybovém chování. 

Dle Průchy a kol. (2009, str. 159) je motorika definována jako: „celková pohybová 

schopnost organismu. Skládá se z pohybů, které nelze ovládat vůlí (reflexních), pohybů 

volních i pohybů vyjadřujících emoční stavy (expresivních). Zahrnuje též činnosti 

označované jako grafomotorika a psychomotorika.“.  Bendová a Zikl (2011) pak ještě 

uvádí, že motorika neboli hybnost (hybnost, pohyblivost) plní funkce posturální (udržování  

a nastavování poloh jednotlivých částí těla), lokomoční (změna polohy těla), obratné  

a komunikační (volní, někdy označované jako jemná motorika).  

Kouba (1995) říká, že vliv vnějšího prostředí je velmi výrazným vnějším činitelem,  

který sociálním prostředím a výchovou zasahuje do motorického vývoje jedince  

a jeho stimulaci. Dle Choutky, Brklové a Votíka (1999) se k rozvoji motoriky u mladších 

dětí používá tzv. imitační učení, tedy učení nápodobou. K učení je tedy zapotřebí správné  

a kvalitní ukázky k vytvoření co možná nejpřesnější představy a opakovaným předváděním  

se pak pohyb u dítěte fixuje a automatizuje. 

Rozvoj motorických schopností ovšem neprobíhá stejnou rychlostí a stejnou intenzitou,  

jak upozorňují Měkota, Kovář a Štěpnička (1990, str. 48): „Motorické schopnosti  

se vyvíjejí diferencovaně. Na relativně nízkém stupni rozvoje zůstávají schopnosti 

kondiční, naopak dosti vysokého stupně rozvoje už kolem 6 let dosahuje komplex 

schopností koordinačních (obratnostních), včetně schopnosti rovnováhové 

a pohyblivostní“.  Pohyb je pro dítě prostředkem k prvnímu učení, seznamování se sebou 

samým, svým okolím, k získávání prvních dovedností a zkušeností. Pohybem každý 

jednotlivec navazuje komunikaci, je to jeden z prostředků vzájemného pomáhání si, 

soupeření, sebehodnocení nebo získávání sebevědomí. 

Motorické schopnosti se u dětí ve věku 47 let dle Dvořákové (2011)  rozvíjejí postupně. 

Rozvoj nastává především v tzv. senzitivních období, kdy rozvoj probíhá znatelně rychleji 

a snáze. Kolem šestého roku věku jsou velmi rozvinuté schopnosti koordinační, zejména 
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obratnost a rovnováha. Naopak u kondičních motorických schopností, a to zejména u síly  

a vytrvalosti, nastává toto období později až v období puberty. 

Obrázek č. 1 Schéma rozdělení motorických schopností. Zdroj: Měkota, Blahuš, 1983 

 

Motorické schopnosti můžeme dále ještě rozdělit na několik dalších schopností. Důležité 

je, aby u dětí předškolního věku byly všechny tyto druhy rozvíjené rovnoměrně,  

v přiměřené míře, a hlavně s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti. 

2.3.1  Hrubá a jemná motorika 

Dle Szabové (1999, str. 11) je motorika: „ … souhrn všech potenciálních pohybových 

předpokladů člověka, které mu spolu s konstitučními a psychickými činiteli umožňují 

vykonávat různé pohybové úkony a činnosti.“. Tento pojem pak zastřešuje dvě oblasti:  

  jemná motorika,  kam spadají pohyby menších svalových skupin, tedy pohyby 

prstů, mimické pohyby, pohyby mluvidel apod.,  

  hrubá motorika, která zahrnuje pohyby končetin a celého těla, tedy chůze, lezení, 

skákání, ale také zaujímání různých poloh, chytání atd. 

„V předškolním věku se postupně zdokonaluje hrubá motorika a ke konci se zlepšuje  

i jemná motorika (práce rukou). Správně vyvinuté tříleté dítě dobře chodí, rozběhne se, 

utíká bez častých pádů. Napodobí i chůzi po špičkách. Ve čtyřech letech již přeskakuje 

nízké překážky, jezdí na tříkolce. Mezi pátým a šestým rokem se již obléká a svléká  

bez pomoci, obratně hází míčem, skáče a dopadá na špičky." (Machová, 2002, s. 212). 
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Hrubá motorika 

Hartl a Hartlová  (2010, s. 320) definují hrubou motoriku jako:  „Popis pohybů  

nebo  dovedností, při nichž jsou využity velké svaly pro pohyb trupu, končetin  

nebo udržování tělesné rovnováhy; příkladem je chůze, běh, máchání rukama  

či poskakování.“ V průběhu předškolního období dochází k postupnému ovládání 

jednotlivých částí těla, dochází k lepší koordinaci a rytmizaci dolních končetin, horních 

končetin, trupu a hlavy při provádění jednotlivých pohybů, přičemž je ale dobré mít  

na paměti, že vývoj jednotlivých motorických dovedností je velmi individuální. 

Na začátku období předškolního věku je dítě schopno chodit po schodech dolů spíše 

s dopomocí, v průběhu třetího roku života si tuto dovednost ale lépe osvojí a je schopno  

ji zvládat i samostatně, i když to znamená, že nestřídá nohy a došlapuje i druhou nohou  

na stejný schod. Dítě je schopno kopnout do velkého míče, ale neurčuje jeho dráhu, je také 

schopné udržet váhu na jedné noze, byť na malý okamžik. Okolo šestého roku jsou pohyby 

dítěte na vyšší úrovni, jsou koordinovanější, přesnější  (srov.  Allen,  Marotz,  2002; 

Gallahue, Ozmun, 1997). 

Jemná motorika  

Jemná motorika u dětí předškolního věku  dle Opatřilové (2003) zahrnuje pohyby,  

u kterých jsou aktivovány drobné svalové skupiny.  Bednářová a Šmardová (2008)  

sem  mimo  běžné manipulační dovednosti  dále řadí  grafomotoriku  (pohybovou  aktivitu  

pro kreslení nebo nácvik psaní, případně psaní samotné) ortomotoriku nebo logomotoriku 

(motorika mluvidel spojená s artikulací řeči a motorika očních pohybů).  Pro  jemnou 

motoriku je charakteristický jemný úchop a je vývoj probíhá od batolecího období,  

jehož zrání ovlivňuje nervový systém, ale také prostředí nebo individuální rozdíly. Různý 

tvar a velikost objektu, který má dítě uchopit, vede k použití  různého druhu úchopu,  

kdy dalšími faktory je poměr mezi velikostí ruky a  objektu  nebo také zrak (předmět,  

který chce dítě uchopit, nechtěně posune). Uchopování je velmi často považováno  

za stabilní dovednost. 
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Kolem čtvrtého roku života se dle Bednářové a Šmardové (2008) začíná projevovat 

lateralita. Špetkový úchop důležitý pro kreslení a psaní okolo třetího roku. S vývojem 

dítěte se manipulační dovednosti jemné motoriky stávají stále větší součástí každodenního 

života dítěte, které se tak stává více soběstačné a zvládá mnohem více pestrých aktivit  

než dříve.  

2.4  Deficity motorických funkcí 

Důvodem, proč byly stanoveny a využívány testy motorické úrovně je mimo jiné detekce 

dítěte s nejrůznějšími typy obtíží, které mohou dále výrazně ovlivnit nejen jeho život,  

ale také například schopnost učení apod.  Koťátková (2005) uvádí, že ne u všech dětí  

se vyskytuje stejná míra potřeby pohybu:  

Děti hypermotorické mají například opravdu velkou potřebu pohybu, která by měla být 

vnímána jako objektivní stav a ne dětské zlobení. Pokud učitel nesprávně vyhodnotí 

nutkavou potřebu  dítěte neustále se pohybovat, může se  jednat  o  až poškozující stav,  

kdy se dítě cítí omezováno, může pociťovat nespokojenost, protivenství a může se stát,  

že se bude o to výrazněji projevovat i v jiné, dost možná problematičtější rovině.  

Děti hypomotorické jsou pak opakem výše popsaného, tyto děti mají nízkou potřebu  

se  pohybovat.  V kolektivu dětí si mohou rozdíly v dovednostech uvědomovat, začít  

se pohybu a pohybovým hrám vyhýbat a tím pádem se touto neaktivitou mohou 

prohlubovat různé patologie dítěte.  

Selikowitz  (2000)  popisuje  4  typy  tzv. nemotornosti, kdy každá je spojena s jiným 

problémem: 

  dyspraxie, tedy porucha plánování pohybu a je velmi častou příčinou nemotornosti, 

kdy jde o zhoršení kontroly mozku u záměrně prováděných pohybů –  dítě 

s dyspraxií má potíže s koordinováním pohybů, které uskutečňují nějaký úkol 

a  může zasahovat také řeč (tzv. verbální dyspraxie) nebo občasně také kontrolu 

polykání (zvýšené slinění),  

  agnozie, tedy porucha informačního procesu tělesného vnímání znamená obtíže 

dítěte s určením polohy částí těla v prostoru, 
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  zrakověprostorová vada může být chápána jako porucha nebo zrakověprostorový 

nedostatek „vnitřního“ nebo „vnějšího“ prostoru a orientaci v něm, může vyústit 

v potíže s úkoly jako je například odlišování levé a pravé strany, ale také  

se zavazováním tkaniček, kreslení obrázků a chytání míče, 

  nízký tonus (také můžeme znát jako termín hypotonie) znamená, že svaly méně 

odolávají pasivnímu pohybu a jsou ochablejší než normálně, vážná hypotonie může 

způsobit nemotornost, mírná forma už takovým problém zřejmě není.  

2.5  Rozvoj motoriky dítěte v mateřské škole 

Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů. Mimo 

jiné aspekty se motorickým rozvojem dítěte v mateřské škole se zabývá Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní výchovu (dále jen RVP PV), který je součástí 

dokumentace každé mateřské školy, který „ … stanovuje pravidla a mantinely 

předškolního vzdělávání. Představuje určitý rámec a tím ponechává značný prostor 

mateřským školám pro tvorbu vlastních školních vzdělávacích programů“ (Šmelová, 2004, 

str. 108). 

Dokument obsahuje pět hlavních vzdělávacích oblastí a součástí každé z nich jsou dílčí 

vzdělávací cíle určené pro pedagoga, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy a také rizika, 

která by mohla celý výchovně vzdělávací proces ohrozit. Zmiňovanými oblastmi jsou: 

  dítě a jeho tělo,  

  dítě a jeho psychika,  

  dítě a ten druhý,  

  dítě a společnost,  

  dítě a svět.  

Téma motorického vývoje spadá hlavně do prvních dvou z uvedených oblastí. „Záměrem 

vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst  

a nervosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou 

zdatnost i pohybovou zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových  
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i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým 

životním návykům a postojům“ (RVP PV, 2021, str. 16). 

Správným motorickým vývojem se RVP PV zabývá také z pohledu materiálního zajištění, 

životosprávy, psychosociálních podmínek a organizace každého předškolního zařízení. 

Mateřská škola by měla dětem zajistit dostatečně velké prostory, vhodné a pro děti 

přitažlivé vybavení a pomůcky, zahradu nebo hřiště, dostatek volného pohybu uvnitř  

i mimo prostory školy, dále příjemné a bezpečné prostředí, pružný denní řád obsahující 

vyvážený poměr mezi spontánními a řízenými aktivitami (RVP PV, 2021).  

„Vstupem do výchovně vzdělávacích institucí (škol) je vliv převážně  spontánního, 

bezděčného (nepřímého) učení postupně doplňován cílevědomým řízením,  

které pochopitelně významně ovlivňuje i obsah bezděčného učení“ (Choutka, Brklová 

a Votík, 1999, str. 10). Tyto získané zkušenosti a dovednosti se významně promítají  

i v dalším životě jedince.  

„Pohyb je základní potřebou dítěte a je spojen s vývojem tělesným, psychickým  

i sociálním, proto se uplatňuje při výchově dítěte ve všech oblastech. Praktické 

zprostředkování velkého množství životních kompetencí se děje v pohybové hře,  

ať už spontánní, nebo více či méně navozené a řízené učitelkou. Právě pro svou náležitost 

k dětskému věku je pohybová aktivita a hra prostředkem velmi přirozeným a účinným. 

Dětský rozvoj je bez těchto aktivit a činností nemyslitelný." (Dvořáková, 2011, s. 17). 

Suchá (2009) uvádí, že dětem předškolního věku je v mateřské škole poskytována „tělesná 

výchova“ především formou hry a v denním režimu by měly mít místo takové aktivity, 

které pomáhají s citlivým přístupem utvářet trvalý a pozitivní vztah dětí k pohybovým 

aktivitám už od útlého věku. Motivace může probíhat za pomocí jednoduché říkanky, 

veselé ilustrace nebo jako hra a zábava. Říkanky mají další význam při vývoji dítěte 

(rytmizace, trénování paměti apod.). 

2.5.1  Hra a pohybové hraní jako důležitá součást motorického vývoje 

Jak už bylo uvedeno v předchozí kapitole, hra je neodmyslitelnou součástí dítěte 

předškolního věku a za pomoci hry si dítě (nejen v mateřské škole) dokáže osvojit mnohé 
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dovednosti  –  od navázání komunikace s vrstevníky, přes interakci až po možné řešení 

konfliktů. Hra jako taková podporuje celkový vývoj dítěte. „Pod pojmem hraní chápeme 

záměrnou pohybovou aktivitu jednoho i více lidí, v prostoru a v čase, bez složitých 

pravidel. Hraní nemá přesná pravidla, jsou vymezena obsahem pohybové  aktivity.  

Jsou charakterizovány vysokou motivací k činnosti, napětím a uplatněním známých 

dovedností. Hraní je velmi široký pojem, má blízko jak ke kreativně kooperačním 

aktivitám, tak k přesně pravidly vymezenému úkolovému hraní ve dvojicích.“ 

(Mazal,  2000,  str.  22).  Mazal (2000) se dále zmiňuje o důležitosti pohybových činností  

na psychiku člověka, která pomáhá zvyšovat asertivitu, sebedůvěru, snižovat napětí apod. 

Téměř vždy je pak možné hodnotit sportovní aktivitu jako přínosnou.  

Hra dle Koťátkové (2014, str. 128) vychází z vnitřní potřeby dítěte a významně působí  

na jeho život: „Silným spouštěcím mechanismem pro hru je radost z činnosti v tom 

rozsahu a formě, ve které se svou úrovní zralosti dítě právě nachází.“. Stěžejním faktem je, 

že dítě nerealizuje svou hru proto, aby se něco naučilo, ale proto, že ho daná oblast zajímá, 

těší, chce ji prozkoumat a vše vyzkoušet – tímto se přirozeně vzdělává, získává zkušenosti 

a učí se. Koťátková (2014) pak ještě definuje tzv. volnou hru, která dítěti dovoluje používat 

vlastní tempo i způsob objevování a analýzy fungování okolního světa za pomoci 

spontánního učení. 

V tomto období také dochází k vytváření tzv. pohlavní identity, kdy je upřednostňován 

kontakt se stejným pohlavím, což je důležitý fakt z hlediska  pohybové aktivity. 

S uvědoměním a přijetím pohlavní role se začíná měnit i druh vykonávané pohybové 

aktivity  –  dívky například upřednostňují dovednosti zaměřené na jemnou motoriku, 

zatímco chlapcům je zase bližší kopání, házení apod. (Gallehue, Ozmun, 1997). 

Dle Rubáše (1997) se pohybové hry dělí dle rozvoje pohybových schopností: 

  pohybové hry vytrvalostní, 

  pohybové hry rychlostní, 

  pohybové hry rozvíjející silové schopnosti, 

  pohybové hry rozvíjející obratnostní (koordinační) schopnosti. 
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Jiné dělení her uvádí Zapletal (1975), a to podle prostředí, ve kterém se hry realizují:  

  hry v tělocvičně, 

  hry na hřišti, 

  hry na louce, 

  hry na chodníku, 

  hry v městských ulicích,  

  hry v terénu, 

  hry v klubovně. 

Charakter pohybových her může být pak různý. Z pohledu dítěte mohou mít charakter:  

  motivační, kdy motivují, uvádějí, navozují další činnosti, 

  relaxační, kdy slouží k uvolnění dětí, 

  stimulační, kdy stimulují pozornost dětí, 

  aktivizační, kdy je cílem aktivizace dětí (Zapletal, 1975). 

Hraní a pohybové hry by měly být součástí každodenního programu mateřské školy a měly 

by být vybírány dle několika důležitých hledisek jako je věk dětí, prostorové dispozice 

mateřské školy, ale také dle počtu a schopností dětí. Hra by měla být provázána s dalšími 

činnostmi nebo s nimi alespoň lehce korespondovat –  což je možné využívat zároveň  

jako motivaci. Důležité je také seznámit děti s pravidly, zásadami „fair play“ a možnostmi 

hraní – a také počítat s tím, že se hra nemusí vydařit  (Dvořáková, 2011). Toto potvrzuje  

i Koťátková (2014), která říká, že pedagogická práce používá hru jako metodu vhodnou 

k naplňování výchovněvzdělávacích cílů, kdy sice není vždy možné dělat všechnu činnost 

formou hry, ale i řízená činnost by mohla být nápaditá, motivující. 

2.6  Pohybové kompetence dítěte v předškolním věku dle RVP PV 

S ohledem na poznatky o tělesném a psychickém rozvoji dětí v předškolním věku byl 

v oblasti tělesné výchovy definován rámcový obsah činností  (RVP PV), které odpovídají 

danému věku a jejichž prostřednictvím je dále ovlivňován pohybový rozvoj dítěte 

a osvojení základů pohybových kompetencí zasahujících  i do dalších stránek rozvoje 

osobnosti dítěte.  
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RVP PV pak může být podkladem pro zpracování Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

a tělesné a pohybové aktivity jsou pak prostředkem pro získání kompetencí v oblasti: 

  lokomoční dovednosti    pohybovat se různými způsoby v prostoru všemi směry,  

ve směru dle pokynů, pohybovat se mezi překážkami (terénními i umělými),  

ale  i je překonávat, poskakovat a skákat různými způsoby nebo i  v kombinacích, 

skákat do různých směrů, přeskakovat překážku, vyskočit na překážku a seskočit z ní, 

pohybovat se různými způsoby v prostoru s různými polohami nebo  za  pomoci 

různých pohybů  částí těla (upažit, tleskat, vzpažit), pohybovat  se  s  partnerem  

a ve skupině ve vzájemné spolupráci, podřídit lokomoci rytmu a hudbě, pohybovat se 

v prostoru v různém prostředí – na sněhu, ve vodě apod., 

  nelokomoční dovednosti    pohybovat  částmi těla podle pokynů, nápodoby,  

v různých podmínkách  s náčiním, na nářadí, zaujmout různé polohy podle pokynů – 

znát názvy částí těla, základních poloh a pohybů,  pohybovat se kolem různých os 

svého těla (převaly, obraty, kotouly), dokázat pohyby svého těla podřídit hudbě, 

  manipulační dovednosti   nosit, předávat, kutálet, pohazovat, odrážet, kopat, 

driblovat,  balancovat),  manipulace s různým náčiním a předměty (rukama, nohama, 

koleny,  hlavou),  odhadnout pohyb náčiní a přizpůsobit mu vlastní pohyb, 

spolupracovat ve skupině při ovládání náčiní, využít pomůcky k pohybu v různém 

prostředí (plovací pomůcky, tříkolky, kola, boby, saně, lyže, brusle), 

  tělesná zdatnost    zvládat přiměřenou fyziologickou zátěž,  dokázat se pohybovat  

po delší dobu jednoduchými lokomočními pohyby,  dokázat zpevnit a uvolnit  

své tělo podle návodu, dokázat protáhnout své tělo podle návodu, 

  kognitivní a afektivní oblast    znát směry vzhledem ke svému tělu,  vědět  

o činnosti srdce a o jeho reakci na tělesné zatížení, vědět, že jeho trénování, pohybem 

prospívá zdraví, znát  různé části těla a pojmenovat je, vědět, že síla svalů umožňuje 

pohyb, vědět, že tělo by mělo být pružné, aby bylo zdravé a pohyblivé,  znát pojmy 

užívané s pohybem a sportovním prostředím,  dokázat dodržovat smluvená pravidla, 

spolupracovat ve hře a činnosti, respektovat ostatní, nebát se,  

  v různém prostředí (ve vodě, sněhu)  ,nebát se vyjádřit svůj názor  (Dvořáková 2011,  

s. 1820). 
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Velmi důležitou součástí při osvojování pohybových kompetencí a pohybu obecně je důraz 

na bezpečnost a důsledné dodržování zásad bezpečnosti. Dítě prochází velkou změnou  

při vývoji tělesných dispozic, získávají nové zkušenosti a schopnosti, které mohou 

přecenit. Je také důležité dbát na opatrné a bezpečné cvičení kvůli osifikaci kůstek  

a prodlužování kostí  a kvůli tomu jsou některá cvičení nejen, že  nedoporučována,  

ale i zakázána (Dvořáková, 2009). 

„Učitelka neplní pouze roli vychovatele, ale i vzdělavatele. Měla by dítěti nabídnout 

dostatečný přísun adekvátních podnětů, které mu pomáhají prohlubovat již získané 

dovednosti a znalosti a podněcují jeho zvídavost po novém. Tyto podněty musí být 

nabízeny v takové formě, která dítě zaujme, je pro něj přijatelná, dostatečně srozumitelná  

a dále jej motivuje k dalšímu poznávání okolního světa. Tím podporuje jeho tělesný  

i psychický rozvoj. Předškolní vzdělávání se ovšem neomezuje pouze na rozvoj vědomostí 

a motorických dovedností, ale pečuje o rozvoj celé osobnosti dítěte“ (RVP PV, 2021). 

Mateřská škola vytváří podmínky pro každodenní pravidelné, soustavné a opakující se 

pohybové činnosti, zabezpečuje tak: 

  získávání a zdokonalování pohybových dovedností nelokomočních, lokomočních  

a manipulačních, 

  posilování tělesné  svalové a aerobní  i psychické zdatnosti, 

  rozvoj pozitivních hodnot ve vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu 

stylu, 

  posílení samostatnosti, schopnosti rozhodovat se (Dvořáková, 2011). 

Denní režim a program činností by měl být stanoven tak, aby respektoval:  

  individuální potřebu pohybu, 

  individuální předpoklady a individuální úroveň v pohybových dovednostech  

i v úrovni zdatnosti,   

  omezenou schopnost soustředit se a setrvávat ve statické poloze, 

  touhu po informacích, zkoušení a experimentování, 

  umožňovat a provokovat oboustrannou komunikaci, diskusi a účast dětí  

při stanovování pravidel,   

  schopnost samostatně přemýšlet a vyvozovat poznatky, 
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  podněcovat vytváření vztahů mezi dětmi při činnostech, ale vyžadovat přiměřenou 

odpovědnost dětí za své chování při porušování pravidel (Dvořáková 2011, s. 93). 

Dítě by mělo mít každodenně k dispozici:   

  prostor a pomůcky ke spontánním pohybovým činnostem, 

  částečně i zcela řízené pohybové činnosti, které podněcují ke zvládání nových 

dovedností,   

  pohybové dovednosti individuálně přiměřené, tedy různou úroveň úkolů  

a dovedností, 

  pravidelné intenzivní aktivity pro zlepšování zdatnosti (řízené i spontánní), 

  přístupné informace o těle, pohybu a zdraví, propojené s praktickými činnostmi, 

  pozitivní vztah dospělých k dětským pohybovým aktivitám, 

  bezpečné prostředí, 

  estetické prostředí, 

  smysluplná pravidla, 

  diskusi k tématům a pravidlům, 

  dodržování pravidel, 

  otázky, které ho povedou k poznání, 

  různé možnosti řešení  výběr řešení a vlastní volbu i tvorbu, 

  příležitost k experimentování, 

  pozitivní přijetí a ocenění dětí, 

  spolupráci a komunikaci s ostatními, 

  otevřenost školy k rodičům a okolí (Dvořáková 2011, s. 93). 

2.7  Možnosti a jednotlivé druhy testování 

Jednotlivé druhy testů a možnosti testování jsou záležitostí nepochybně přínosnou,  

pro různé záměry. V čem se liší nebo v čem jsou jejich úskalí, tomu se bude věnovat  

tato kapitola. Cools a kol. (2008) uvádí sedm nejčastěji používaných testů pro hodnocení 

motoriky u dětí v předškolním věku: 
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  Motoriktestfür Vier bis SechjärigeKinder (MOT 46)  

Autoři souboru testů Zimmer a Volkamer představují 7 základních faktorů motoriky: 

celková fyzická obratnost a koordinační schopnosti, jemná motorika, balanční schopnosti, 

schopnost reagovat, odraz, rychlost pohybu, řízení pohybu. Tyto jednotlivé faktory  

pak obsahují celkem 18 úkolů jako je například skok do obruče, zvednutí ručníku prsty  

u nohou, vkládání tenisových míčků do boxů, hod na cíl, skok přes lano, sběr zápalek atd. 

Test je velmi dobrým kompromisem mezi požadavky standardizovaného testování  

a požadavky na adekvátní proveditelnost v období předškolního věku, jen je potřeba 

vzhledem  k datu  vzniku  v roce  1987  počítat s tím, že se motorický výkon od dob 

standardizace testu posunula (snížila) (Macha, 2010). 

  MovementAssessmentBatteryforChildren (MovementABC) / MABC2 

MABC a jeho následovník MABC2 je testová baterie vycházející z testu Test  of Motor 

Impairment  (TOMI)  a  z původního testu Oseretsky. Vývoj testu započal už v roce 1966. 

Testovací baterii tvoří 3 části: standardizovaná testová baterie,  dotazník a intervenční 

manuál, u testové baterie musí být přítomno dítě, dotazník naopak vyplňuje dospělá osoba, 

která hodnotí motorické kompetence dítěte. Test je rozdělen do věkových kategorií 36,  

710 a 1116 let a pro každou věkovou kategorii je stanovena sada 8 testů a 3 motorických 

komponent: jemná motorika, hrubá motorika a rovnováha. Tato testová baterie je primárně 

určena k zachycení lehkých a středních motorických obtíží, dále například také  

pro klinický výzkum a plánování intervencí. Standardizaci pro české podmínky provádí 

tým z Univerzity Palackého pod vedením docenta Psotty. Testu je vytýkán design testu  

pro mladší děti (Holický, Musálek, 2013). 

  Peabody Development Scales (PDMS) / PDMS2 

Vývojová motorická škála Peabody byla poprvé publikována v roce  1983  R.  Foliovou  

a R. Fewellovou, druhé vydání vyšlo se stejnými autory v roce  2000  jako  PDMS2. 

K provedení testu není potřeba žádný specifický kurz nebo akreditace, je ale zapotřebí znát 

základní aspekty o vývojových fázích dítěte, které pomohou odhalit méně či více nápadné 

odchylky. Testová baterie nepřináší jen výsledné hodnocení, ale také plánovaný program 

104 pohybových a terapeutických aktivit. PDMS2 hodnotí jemnou a hrubou motoriku  
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od narození do 6 let. Subtesty hrubé motoriky (stoj na jedné noze, zvedání se do sedu) 

zahrnují například i reflexy (kdy se zkoumají reakce dítěte na vnější podněty nebo reakce 

na události prostředí) nebo pohybové aktivity, mezi dílčí testy jemné motoriky patří 

například činnosti zaměřené na úchop, vizuálněmotorická integrace (stavba věže z kostek, 

navlékání korálků apod.). Kromě výše uvedeného je také součástí pozorování  

a zaznamenávání prvků chování jako je zájem dítěte o úkol, porozumění zadání, přístup 

k řešení problému, preferovaná ruka atd. (Physiopedia, 2022). 

  KörperkoordinationtestfürKinder (KTK) 

Test koordinace těla pro děti autorů E. Kipharda a F. Schillinga poprvé publikovaný v roce 

1974  se  v roce 2017 dočkal už třetího přepracování. Zkoumá vývoj motorických 

kompetencí u dětí ve věku 514 let. Koordinace celého těla se zaznamenává pomocí  

4 dílčích testů: balancování vzad, přeskakování na jedné noze, skok vlevo/vpravo. Testová 

baterie obsahuje také rozsáhlé studie o platnosti obsahu, kdy 91% dětí s určitým deficitem 

mozku  bylo možné detekovat od porovnávaných dětí v diskriminační analýze  (Macha, 

2010). 

  Test ofGross Motor Development (TGMD) / TGMD2 

Test vývoje hrubé motoriky2  (TGMD2) vychází opět z původního testu TGMD,  

který byl poprvé publikován D. A. Ulrichem v roce 1985. Je testem, který se zaměřuje  

na vývoj hrubé motoriky a je využíván v kineziologii,  pedagogice,  psychologii  

nebo  i  fyzioterapii se zaměřením na děti 310 let. Identifikuje děti, které jsou výrazně 

pozadu oproti svým vrstevníkům a testování směřuje cestou lokomočních dovedností  

a manuální zručnosti. Výkon jedince je poměrně jednoduše hodnocen – hodnotou 1, pokud 

provedl cvičení správně nebo hodnotou 0, pokud provedl cvičení nesprávně. Součet bodů 

ukazuje konečný výsledek, administrativa testu je tedy poměrně rychlá, ale objevují se 

některé specifické potíže s ohledem  na  aspekty národnostních a jiných kulturních 

odlišností. Standardizace  v českých podmínkách je v rukou týmu ze Západočeské 

univerzity v Plzni pod vedením docenta Čepičky (Holický a Musálek, 2013). 
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  TheMaastrichtseMotoriek Test (MMT) 

Autorem této poměrně rozsáhlé testové baterie je J. Vles a kolektiv, sloužící k diagnostice 

motorických obtíží u dětí ve věku 56 let a obsahuje 70 testových položek,  

přičemž 36 položek měří kvalitativní aspekty pohybových dovedností a 34 kvantitativní. 

Klasifikace MMT vyžaduje velmi kvalitní pozorovací schopnosti, proto jsou testované 

osoby nahrávány na video, kdy lze poté posuzovat provedení testů i s časovým odstupem. 

Testy se zaměřují na statickou a dynamickou rovnováhu, házecí dovednosti, manuální 

zručnost. Napomáhá detekci problémů dětí v oblasti motorických dovedností, ale není 

vhodná pro děti do 5 let (Marinac, 2018). 

  TheBruininksOseretzky test of Motor Proficiency (BOTMP) / BOT2 

Původní test vytvořil v roce 1923 N. I. Oseretzký, který chtěl zjišťovat psychomotorickou 

zralost a tedy celkovou úroveň motorického vývoje. Novější úprava  je  pak  z roku  1978, 

která vznikla za spolupráce R. Bruininkse a nesla název spojením těchto dvou jmen. Byla 

často využívaná i v České republice, ačkoli zde nebyla nikdy standardizována. Test 

obsahuje několik subtestů zaměřených na koordinaci, přesnost a různé pohyby, obsahuje 

desítky položek a umožňuje posouzení dílčích pohybových kompetencí jak u běžné 

populace, tak i například u skupiny dětí s mentálním postižením. Test má víceméně stejnou 

výpovědní hodnotu jako MBAC2 a hodnotí jak hrubou motoriku (pohyby ramen, nohou), 

tak i jemnou motoriku (pohyblivost prstů, rukou), ovšem BOT2 má širší věkové spektrum 

a předčí ostatní evaluační nástroje (Holický a Musálek, 213). 

Holický a Musálek (2013) uvádí, že v českých podmínkách se nejčastěji objevují 

následující motorické testy, kdy poslední z uvedených nemá v ČR stanoveny normy: 

  orientační test dynamické praxe (OTDP) 

Autorem tohoto testu je J. Míka, který test vytvořil v roce 1982 jako nástroj pro zjištění 

úrovně hrubé a jemné motoriky u dětí předškolního věku a její schopnosti reagovat  

na dynamický podnět. Test se skládá z 8 položek zaměřených na pohyb jazyka, rukou  

a nohou a úkolem dítěte je co nejpřesněji napodobit administrátora testu, který cvik dítěti 

předvede. Na základě subjektivního hodnocení examinátora se posuzuje, jak kvalitně dítě 

test zvládlo nebo naopak nezvládlo, zapíše se tedy úspěšný nebo neúspěšný pokus,  
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kdy se plnění úkolu sleduje v sekundách. Vzhledem k přesnému rozlišování  je mnohými 

odborníky test považován za zbytečně podrobný, kdy se provádí i kvalitativní vyhodnocení 

analýzou nesplněných položek. Je převážně využíván v České republice (Černá,  1995  

In Holický a Musálek, 2013). 

  test vývoje hrubé motoriky2 (TGMD2),  

  MovementAssessmentBatteryforChildren  SecondEdition (MABC2), 

  BruininksOseretzky Test of Motor Proficiency. 

Holický a Musálek (2013) dále uvádí svou rešerši, kdy se snaží o rozbor a srovnání kvality 

tří nejpoužívanějších diagnostických nástrojů v oblasti psychomotorického vývoje,  

jak dětí, tak dospělých, které používají vývojové normy u české populace. Dále uvádí 

přehlednou tabulku, kde srovnávají silné a slabé stránky jednotlivých testovacích nástrojů: 

 

Problematika hodnocení motorického vývoje na základě vývojových norem je dle výše 

uvedených autorů často diskutována. Na str. 67 uvádí, že: „Testy MABC2  a  TGMD2  

jsou svým rozsahem, jak v oblasti věkového rozpětí, tak časovou náročností přibližně 

stejné. U BOT2 zjišťujeme, že svým věkovým rozsahem, počtem položek i detailností 

výsledků, které můžeme získat v měření, jasně převyšuje ostatní testovací baterie.  
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I proto byla testovací baterie BOT2 doporučována například profesorem Kolářem v rámci 

semináře neuromuskulárních poruch a jejich diagnostiky.“ 

Holický a Musálek (2013) pak také uvádí administrativní aspekty jednotlivých testů:  

 

Jaklová (2014) ve své diplomové práci uvádí screeningové šetření dle Zuzany Palounkové, 

které je určeno pro děti ve věku 57 let a obsahuje celkem 14 úkolů, které zjišťují úroveň 

motorických dovedností předškolních dětí, zahrnujících grafomotoriku (například 

schopnost pohybu tužkou  v požadované linii, překreslení tvarů apod.), dále úkoly 

zahrnující jemnou motoriku a oromotoriku (například schopnost orientace na vlastním těle, 
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schopnost nápodoby mimiky, koordinace pohybu rukou a oka atd.), úkoly na hrubou 

motoriku (držení rovnováhy, pohyb v daném rytmu, orientace v prostoru nebo překonávání 

překážek).  

2.8  Rozdíly mezi dětmi a význam motorických testů 

Monitorování a hodnocení motorického vývoje je velmi důležité v mnoha ohledech. Stav 

motorického vývoje je významným ukazatelem biologického a psychického vývoje jedince 

a nedostatečná úroveň motorických funkcí může indikovat zpoždění ve vývoji,  

ať už biologickém nebo psychickém a přinést řadu komplikací –  učení motoricky 

podmíněných dovedností například (Kokštejn a kol., 2011). 

Právě monitorování a hodnocení motorického vývoje může také sloužit pro zaměření 

pohybové aktivity dítěte a stanovení vhodné intervence pro zlepšení dané motorické 

oblasti, funkce nebo skupiny pohybových dovedností – u dětí předškolního věku se však 

testování motorického vývoje zaměřuje na poznávací a sociální vývoj. K hodnocení 

motorického vývoje dochází až poté, kdy se objeví dysfunkce nebo pohybové obtíže.  

Podle Coolse a kol. (2008) se motorický vývoj dětí v předškolním období hodnotí podle 

úrovně fundamentálních pohybových dovedností a sekvencí, kterými prochází vývoj 

pohybového vzorce jednotlivých dovedností. K hodnocení motoriky předškolních dětí  

je možné použít různé typy metod, které jsou vhodné pro určité situace. Tieman a kol. 

(2005) uvádí pět možností: 

  Diskriminativní metoda („Discriminative  Measures“), která je založena  

na porovnávání výsledků jedince s normami, získanými z výkonů normativního 

vzorku, kdy je tento vzorek tvořen typicky se vyvíjejícími jedinci. Tento způsob  

je vhodný pro odhalování dětí  s poruchami motoriky a naopak není vhodný  

pro jedince, kteří nějaké obtíže diagnostikované mají. 

  Hodnotící metoda („Evaluative  Measures“) je založena na posuzování změn 

nastávajících v průběhu času nebo po intervenčním zásahu, tato metoda posuzuje 

individuální progres v dané dovednosti nebo oblasti namísto srovnávání výsledku 

dítěte s normami pro jedince bez motorických potíží. 
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  Kurikulární hodnocení („CurriculumBased Assessments“) je metoda vztahující se 

ke kritériím ve více oblastech, kdy účelem je plánování intervencí a hodnocení 

pokroku. I přesto že je tato metoda založena na typických vývojových sekvencích, 

nevztahuje  se  k normám a výsledky tak nejsou porovnávány s normativním 

vzorkem. Namísto toho se hodnotí výsledky dosažené v souladu se speciálním 

kurikulem. Tato metoda je možnosti pro interdisciplinární týmy zahrnující 

terapeuty, učitele nebo další osoby ve vzdělávacím procesu. 

  Metoda individualizovaných výsledků („Individualized  Outcome  Measures“) 

hodnotí individuální změnu v úloze zaměřující se na intervenci, individuální 

výsledky poskytují způsob hodnocení změn v prostředí domova, školy a jiných 

prostředích. 

  metoda porovnávání výsledků („Comparative Performance Measures“), kdy jejím 

cílem je slučovat výsledky pro skupiny dětí se stejným zdravotním stavem  

za účelem hodnocení. Tato metoda je využívána u hospitalizovaných dětí a může 

pomoci k informování o stavu dítěte v době nástupu a v době propuštění. 

Příčny rozdílů mezi dětmi byly lehce nastíněny v předchozích kapitolách, nicméně 

Kirbyová (2000) definuje následující aspekty: 

  prostředí, v němž dítě žije, kdy dítě možná doposud z nejrůznějších důvodů (třeba 

jen  z obav rodičů) nemělo možnost pracovat s běžnými věcmi denní potřeby  

jako je nůž ke krájení, nůžky k vystřihování apod. Dalším faktorem může být 

pořadí narození dítěte, kdy u druhorozeného dítěte spatřujeme například více 

prostoru pro vlastní tempo, zatímco na prvorozené jsou kladeny poměrně vysoké 

nároky a pozornost, aby bylo vše tak, jak být má, 

  pohlaví,  kdy  chlapci  bývají „pomalejší“, stejných stadií dosahují o něco později  

než dívky a někdy je to právě starší sourozenec, který za ně například mluví, 

  genetika, kdy rodina jako celek dosahuje určitých stadií různě rychle  

nebo  pomaleji,  v jedné rodině všechny děti do roka chodí, v jiné to může být 

později, 

  jazyk, kterým rodina mluví, například dítě vyrůstající v bilingvní rodině může začít 

mluvit později, 
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  společenské podmínky, kdy se očekávání okolí může lišit v závislosti na prostředí 

–  v některých společenstvích se praktikují různé výchovné metody (například 

chození na nočník, někde dítě rodiče učí od prvních měsíců, jinde například  

až od dvou let), 

  kultura,  kdy v některých kulturách o dítě od útlého věku pečuje matka a tak je 

tomu po dlouhou dobu, dítě možná vůbec nedostane příležitost se se svým okolím 

seznámit (Kirbyová, 2000). 

2.9  Validita testování 

Validitu  (chcemeli platnost) testování je dle Chrásky (2006) nutné ověřit nejen 

testováním, ale také stanovením dalšího kritéria, kterým lze dokázat srovnat zjištěná data. 

Test by měl být sestaven tak, aby pomohl odhalit zkoumané jevy nebo faktory a zachovat 

také určitou míru objektivity – v tomto případě se zdá jako vhodné použití kvantitativního 

výzkumu, který pracuje s číselnými daty, které se nedají emočně dobarvit ani nijak jinak 

subjektivně upravovat, vychází tedy jako přesná bez rozdílu u všech dětí. Je zároveň také 

nutné testovat pokud možno za stejných podmínek, tedy ve stejnou denní dobu, která může 

výrazným způsobem ovlivnit například množství energie.  

Chráska (2006) dále rozlišuje validitu:  

  obsahovou, kdy posuzujeme, do jaké míry se měří stanovený obsah,  

  souběžnou, kdy je posuzováno, do jaké míry se měření shoduje s měřením 

totožných objektů,  

  predikční, kdy posuzujeme, do  jaké míry provedené měření odpovídá budoucímu 

vývoji,  

  konstruktovou, díky které posuzujeme, do jaké míry ovlivňuje výsledky 

provedeného měření nějaký konstrukt (faktor).  

Je důležité vzít v úvahu, že výsledky dětí  z různých typů prostředí (kultury, země apod.)  

se mohou lišit nejen v dosaženém skóre, ale může jej ovlivňovat i fakt, že například v Indii 

se ukázalo, že normy hrubé motoriky jsou nižší než v USA nebo  Izraeli, kde se baseball  

de facto nehraje a tudíž je pro dítě obtížné hodit míčkem přes hlavu nebo pod ruku – 

kulturní rozdíly tedy mohou hrát zásadní roli při provádění testu a stejně tak výběr 



32 
 

použitých předmětů. Stejně tak se může zesílit deficit hrubé motoriky u předčasně 

narozených dětí, kdy u 18 měsíčního dítěte nemusí být deficit a skóre velké a dítě může 

spadat do dané normy, což už ovšem nemusí platit v 5  letech,  kdy  mohou být deficity 

zřetelnější. Proto  se  doporučuje, aby při hodnocení (případně léčbě) dítěte byly tyto 

aspekty zohledňovány a pravidelně docházelo ke kontrolám, zda  se mezera ve vývoji 

nezvětšuje (Physiopedia, 2022). 
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PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

3  Cíl výzkumného šetření a výzkumné otázky 

Cílem bakalářské práce je zmapovat podmínky podporující motorický rozvoj  dětí 

v Mateřské škole Prievidzská 1, Šumperk, oddělení Temenická  (dále jen MŠT). Dílčím 

cílem je screeningové šetření motorické úrovně dětí MŠT, ale také  zjištění úrovně 

stimulace dětí k motorické aktivitě ze strany pedagogů MŠT. 

Výzkumné otázky byly stanoveny takto: 

1.  Jaké podmínky a materiální vybavení má k motorickému rozvoji dětí MŠ 

Prievidzská 1, Šumperk, odd. Temenická?  

2.  Jaká je motorická úroveň dětí v MŠ Prievidzská 1, Šumperk, odd. Temenická?  

3.  Jaké lze  zaznamenat výraznější rozdíly v motorické úrovni u chlapců a dívek 

zejména z hlediska hrubé a jemné motoriky? 

Dílčí výzkumné otázky: 

4.  Jaké pohybové aktivity v rámci denního režimu v MŠ probíhají? 

5.  Kolik času z programu tvoří tzv. řízené a volné pohybové aktivity dětí MŠT? 

6.  Jakým způsobem motivuje MŠT děti k pohybovým aktivitám? 

7.  Jaké  možnosti má MŠT v oblasti prevence deficitů motoriky a při začleňování 

dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami? 
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4  Metodologie 

4.1.1  Použité výzkumné metody 

Výzkumné šetření  je zaměřeno kvalitativně. Podle Gavory (2000) umožňuje kvalitativní 

výzkum  proniknout do reálné okolnosti a poskytuje  nové souvislosti. Creswell (Hendl, 

2012, s. 48) uvádí, že „kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený  

na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského 

problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, 

informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ 

Podle Švaříčka a Šeďové (2007) je pak podstatou kvalitativního výzkumu široký sběr dat,  

na jehož začátku ale nejsou stanoveny základní proměnné, stejně tak ani hypotézy. 

Výzkumný projekt není založený a závislý na teorii, kterou již předtím někdo vytvořil. 

Cílem je prozkoumat velmi široký jev a podat o něm co největší množství informací.  

Analýza  je v podstatě rozkládání celku na dílčí části, což umožňuje hlouběji proniknout  

do podstaty zkoumaného jevu. Cílem analýzy je vymezit a klasifikovat jednodušší prvky 

složitého celku, zjistit a prozkoumat jejich vztahy a souvislosti uvnitř celku a také  

ve vztahu k jeho okolí (Hendl, 2012). 

Zúčastněné pozorování  pomáhá sledovat studované jevy přímo v prostředí, ve kterém  

se odehrávají a dochází k interakci mezi výzkumníkem a účastníky. Tento typ pozorování 

může ale ztrácet na objektivitě nebo může docházet k (byť k nezáměrnému) ovlivnění 

situace (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Nestrukturovaný rozhovor  je rozhovorem založeným třeba jen na jediné otázce,  

kdy účelem je zjistit informace, které výzkumník potřebuje vědět (Švaříček, Šeďová, 

2007). 

Screening je dle slovníku cizích slov (2022): „metoda vyhledávání časných forem nemocí 

nebo  odchylek  od  normy  v dané populaci prováděná formou testů.“. Konkrétně termín 

motorický screeningový test pak používá ve svém výzkumném projektu Palounková 

(2011) a také někteří další výzkumníci ve svých bakalářských pracích pod jejím vedením 

(Kučerová, 2010; Švandová, 2010), kteří uvádí, že screeningový test byl speciálně 
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vytvořen za účelem výzkumného šetření a pro jeho  sestavení byly analyzovány testy 

motorických schopností a testy zahrnující testovací úlohy na motorické. Z těchto testů  

byl vytvořen základ pro screeningové šetření.  

4.1.2  Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor byl vybrán záměrně, nerozhodla o něm tedy, jak uvádí Chráska (2016), 

náhoda, ale vlastní úsudek výzkumníka. Ze všech dostupných možností v Šumperku  

a blízkého okolí byla vybrána Mateřská škola Prievizdská 1, Šumperk, která  je zařízením 

prezentující svou činnosti velmi poutavým způsobem – deklaruje blízkost přírody a čistý 

vzduch, zároveň také moderní a interaktivní vybavení, netradiční a zábavnou výuku, 

respektování individuality dítěte s apelem na jeho rozvoj, spolupráci s různými externisty  

a dalšími lektory a v neposlední řadě také nabízí plnohodnotnou a vyváženou stravu. 

Celkem se výzkumného šetření účastnilo 23  dětí předškolního věku  ze třídy 

„Modrásků“, 2 učitelky dané třídy a 1 asistentka pedagoga. Z celkového počtu dětí bylo 

13 dívek a 10 chlapců ve věku 36  let. 2 děti z výzkumného souboru mají v jednom 

případě podezření na diagnózu dyspraxie a v jednom případě je dyspraxie u dítěte 

diagnostikována. Převažující byla pravostranná lateralita, celkem 15 dětí, 4 děti neměly 

lateralitu ještě vyhraněnou, 5 dětí projevovaly lateralitu levostrannou.  

Tabulka č. 1 Věkové kategorie chlapců a dívek. Zdroj: vlastní. 

Věk  Chlapci  Dívky  Celkem  V % 

3 roky  2  1  3  13 % 

4 roky  3  5  8  35 % 

5 let  3  3  6  26 % 

6 let  2  3  5  22 % 

7 let  0  1  1  4 % 

Celkem  10  13  23  100 % 
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4.2  Výzkumný soubor 

Následující tabulka uvádí jednotlivé údaje,  jako je věk, pohlaví, výška, váha a případné 

poznámky, projevy nebo diagnózy dítěte. Číslo v levém sloupci slouží pouze pro lepší 

orientaci, písmena abecedy byla dětem přiřazena pro usnadnění identifikace a označení 

záznamového  archu  šetření (viz příloha 1). Pohlaví je označeno D/CH, tedy dívka  

a  chlapec.  Jednotlivé údaje byly porovnávány s růstovými grafy Státního zdravotního 

ústavu (SZÚ, 2022), které uvádí jiné průměrné hodnoty výšky a váhy pro dívky a jiné  

pro chlapce. Červeně je označeno dítě, které je výrazně mimo danou normu.  

Tabulka č. 2  Výzkumný soubor. Zdroj: vlastní + SZÚ (2022). 
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4.2.1  Metodika sběru dat 

Sběr dat byl zahájen počátkem školního  roku  2021/2022, kdy byla záměrným výběrem 

zvolena Mateřská škola Prievidzská 1, Šumperk, oddělení Temenická,  navázána 

spolupráce s ředitelkou mateřské školy  a poté vedoucí učitelkou  a dalšími pracovníky 

konkrétního oddělení.  

Ke sběru dat bylo použito  metody  studia a analýzy dostupných materiálů a informací,  

jak z webových stránek mateřské školy tak i získaných metodou zúčastněného pozorování, 

nestrukturovaných  neformálních rozhovorů s pedagogy,  ale  částečně  i dětmi.  Vzhledem 

k tomu, že s dětmi i pedagogy proběhlo několik předchozích setkání, bylo provedení 

motorického screeningového šetření vyústěním vzájemné a příjemné spolupráce. 

Účast byla,  po  osvětlení záměru bakalářské práce,  její praktické části a zvážení účasti, 

dobrovolná, na základě informovaného souhlasu rodičů dítěte a se zárukou anonymity.  

4.2.2  Tvorba jednoduchého screeningového nástroje a jeho využití 

Vzhledem k malé velikosti vlastního výzkumného souboru, dosavadní četnosti zpracování 

testů motorické úrovně (například hojně využívaný MABC2)  ostatními výzkumníky, 

nedostupnosti/finanční náročnosti při zakoupení náležitostí testových baterií bylo upuštěno 

od původního záměru využít současné užívané motorické testy popsané v kapitole 4 a byla 

zvolena metoda vlastního  motorického screeningového šetření sestaveného na základě 

studia problematiky možných motorických deficitů (kterým se stručně věnuje kapitola 2.2), 

ale také na základě inspirace prací od  Z. Palounkové a autorek Kučerové  (2010) 

a Švandové (2010). 

Jednotlivé kategorie motorického screeningového šetření, sloužící k jednoduché a poměrně 

rychlé  detekci možných odchylek v oblasti motorického vývoje dětí  (podrobněji 

vysvětleny ve výzkumné otázce č. 2)  v období předškolního věku  byly  sestaveny 

následovně: 

  jemná motorika  provlékání šňůrky dírkami knoflíků), vlastní námět, 

  hrubá motorika  skákání na rozmístěných podložkách, vlastní námět, 
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  grafomotorika  kreslení čáry (auto jede po silnici), námět aktivity inspirovaný 

testem dle Frostigové (Švandová, 2010) doplněný vlastním provedením, 

  prostorová orientace   „pinkání“ s nafukovacím balonkem,  aktivita  

dle Palounkové (2011), 

  tělesné schéma   plnění zadaných pohybových úkonů  (levá ruka na pravé 

koleno, pravá ruka na nos), námět inspirovaný Sindelárovou (Kučerová, 2010). 

Obrázek č. 1Ukázky jednotlivých aktivit motorického screeningového šetření. Zdroj: vlastní.

 

Pokusy pro splnění zadaného úkoly byly  v každé kategorii 2. Provádění úkolů 

vyžadující použití jedné ruky bylo stanoveno tak, že byly provedeny dominantní rukou.  

Při sestavování vlastního screeningové šetření byla stanovena také některá kritéria:  

Jednoduchost a nenáročnost  provedení i vyhodnocení, žádné složité úkoly, žádné 

složité manuály, koeficienty a měření –  šetření spoléhá na možnost  vyhodnocení úkolu 

„splnil/nesplnil“ a případné připomínky z  pozorovávání (nápadnosti, preference vybrané 

ruky, nohy, oka, ale také jistota a stabilita při provedení). Nenáročnost na přípravu, 

snadné zakomponování do programu dne a možnost využití běžného vybavení mateřské 

školy. 

Mezi nevýhody této metody lze určitě zařadit nemožnost zachování patřičné 

objektivity  –  například se může lišit přesvědčení  pedagogů o tom, co by dítě mělo 

nebo nemělo umět a zvládnout, kdy každý pedagog může mít jiné nároky  

nebo nedostatečné povědomí o tom, proč jsou zvoleny právě tyto jednotlivé „testy“ a jakou 

spojitost  s motorickými deficity mohou mít. Zároveň je ale možné brát v potaz  fakt,  

že pedagog má díky své praxi přehled o „pohybovém standardu“ třídy, jednotlivé děti zná 

a může je proto hodnotit komplexněji. Limitem je také nepochybně velmi úzký profil 
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aktivit nebo činností, který se nemůže rovnat platným testovým bateriím. Jak  bylo  

ale řečeno a uvádí to ve své práci i Švandová (2010), může jít o detekční nástroj vhodný 

například pro učitelky mateřských škol. Dalším limitem může být rozdílnost a odlišnost 

testovacích prostředí a pomůcek, pokud by došlo ke snaze užít tento nástroj v praxi. Jistě 

by si zasloužil další rozvedení, rozpracování a zejména, promyšlené dokončení a případné 

uvedení do praxe. 
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5  Výsledky šetření 

Výsledky šetření byly pro lepší přehlednost shrnuty dle stanovených výzkumných a dílčích 

otázek a následně rozvedeny. 

Výzkumná otázka č. 1    Jaké podmínky a materiální vybavení má k motorickému 

rozvoji dětí MŠ Prievidzská 1, Šumperk, odd. Temenická?  

MŠT je budova panelového typu, situována v příjemném prostředí na okrajové části města 

Šumperka poblíž luk, polí a lesa, přitom stále dostupná  i  z navazující vesnice.  MŠT má 

přiměřeně velké prostory, dostatek dětského nábytku i tělocvičného nářadí, vše zdravotně 

nezávadné a  dle platných hygienických norem. Ve třídách a hernách jsou vybudována 

centra  aktivit  –  domácnost, kostky, manipulační a stolní hry, ateliér, knihy a písmena, 

pokusy  a objevy, písek a voda, dramatické hry, dílna, hudba. Součástí školky  

je samozřejmě také šatna,  přípravna jídla  a hygienické zázemí.  V přízemí navazuje  

na hernu  terasa a zahrada. Paní učitelka ze třídy Modrásků říká: „Máme toho (vybavení, 

pozn. autora) opravdu hodně a občas si říkám, kam to všechno dáme, něco se obnovuje víc, 

hračky třeba, ty moc dlouho nevydrží ten nápor (smích), ale vedení se snaží a děti jsou 

spokojené, těm by ale snad stačily jen kamínky, skluzavka a písek.“ 

Obrázek č. 2 Mateřská škola Prievidzská 1, Šumperk, oddělení Temenická. Zdroj: https://veseleskolky.cz/ms

temenicka 

 

https://veseleskolky.cz/ms-temenicka
https://veseleskolky.cz/ms-temenicka
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Vybavení MŠT je modernějšího rázu, je dle potřeby a možností obnovováno a rozšiřováno. 

Pomyslně by se vybavení dalo  rozdělit do  kategorií pomůcek a vybavení 

využitelnýchv aktivitách a činnostech podporujících: 

  jemnou  motoriku,  vnitřnízařízení,  jako jsou základní výtvarné potřeby (nůžky, 

pastelky apod., různé „skládačky“,  „vkládačky“, hry, hračky,  stavebnice,  knihy, 

hudební nástroje,  podporujících špetkový úchop, koordinaci ruka oko, spolupráci 

rukou apod.,  

  hrubou motoriku, vnitřní  zařízení,  zahrnující různé cvičební podložky, balóny, 

trampolínu, přelézací a prolézací moduly, obruče, žebřiny, lavičky, stavebnice, 

podporující stabilitu, posilování a rozvíjení motorických dovedností atd.,  

  jemnou  motoriku, možnosti venku, zahrnující pískoviště, zahrádku a pěstování 

různých plodin,  

  hrubou motoriku, možnosti venku, zahrnující velké prolézací a lanové centrum, 

houpací modul, kolotoč, prostor pro pohybové nebo míčové hry, skluzavky, 

dřevěný domeček, chodníky, lanovka atd. 

Obrázek č. 4 Pomůcky MŠT pro vnitřní využití. Zdroj: vlastní. 
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Obrázek č. 5 Vybavení pro venkovní využití. Zdroj: https://veseleskolky.cz/mstemenicka 

 

Shrnutí výzkumné otázky č. 1   Prostředí, podmínky, materiální vybavení MŠT  

lze hodnotit jako velmi dobré až vynikající. Vše je v čistém, velmi dobrém  

a udržovaném stavu, plně funkční, na čemž si MŠT dle výsledku rozhovoru a pozorování 

velmi zakládá. Bezpečnost dětí je na prvním místě. Při aktivitách je  na děti neustále 

dohlíženo, učí se bezpečným způsobem vylézat, slézat, používat všechny dostupné 

pomůcky a vybavení   tuto„spoluúčast“ dětí  na bezpečnosti a ohledu k ostatním 

lze  hodnotit jen jako velmi přínosnou a využitelnou i v běžném životě (tedy například 

volnočasových aktivitách dětí).  

 

Výzkumná otázka č. 2  Jaká je motorická úroveň dětí v MŠ Prievidzská 1, Šumperk, 

odd. Temenická?  

Provedení úkolů bylo představeno motivačním příběhem „policisté a lupiči“, jehož linie  

se nesla celým screeningovým šetřením. Úkoly byly stanoveny takto: 

  jemná motorika – provlékání šňůrky dírkami knoflíků, 

  hrubá motorika – skákání na rozmístěných podložkách, 

  grafomotorika – kreslení čáry (auto jede po silnici), 

  prostorová orientace – „pinkání“ s nafukovacím balonkem, 

  tělesné  schéma –  plnění zadaných pohybových úkonů (levá ruka na pravé 

koleno, pravá ruka na nos). 

https://veseleskolky.cz/ms-temenicka
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Děti byly z organizačních důvodů (snížení možnosti rušení se, stydlivosti atd.) a záměru 

možnosti detailnějšího pozorování při činnostech rozděleny na 4 skupiny. Každé dítě 

dostalo přiřazeno jedno písmeno abecedy jako identifikační nástroj záznamového archu, 

písmeno mělo také zaznačeno na ruce. Jednotlivé úkoly byly velmi jednoduše vysvětleny  

a předvedeny, všechny zúčastněné děti měly dostatek prostoru na vysvětlení, vyzkoušení, 

případně upřesnění. Na provedení mělo každé dítě vždy 2 pokusy, tempo dětí bylo střední, 

nebylo nijak ovlivňováno. Čas k provedení nebyl stanoven, ačkoli šetření s touto 

alternativou počítalo, nebylo to potřeba, protože všechny děti měly přibližně stejný 

výsledný čas.  Korigováno bylo pouze chování a projevy dětí, kdy například chlapec 

odpoutával pozornost dětí i svou od průběhu a plnění úkolu.   Výsledky byly hodnoceny 

následovně: splnil(a) / nesplnil(a) / splnil(a) s obtížemi / nezúčastnil(a) se. V hodnocení 

se pak uvádí pouze děti, u kterých se opakuje určitá četnost nebo souvislost. Zároveň bylo 

v záznamovém archu místo pro případné poznámky k provedení úkolu  (dominance 

ruky/nohy, jistota provedení apod.). 

ÚKOL 1    Jemná motorika, provlékání šňůrky dírkami knoflíků. Pomůcky: 

z vybavení školky. Provedení aktivity: dominantní nebo zvolenou rukou provléct šňůrku 

dvěma otvory 3 kusů většího plastového knoflíku (viz obrázek č. 1). Za nesplnění byla 

považována neschopnost/nemožnost provléknout šňůrku 3 kusy knoflíku. 

Graf č. 2 Výsledky úkolu 1. Zdroj: vlastní. 

 
Úkol  bez obtíží splnilo 18  dětí,  v tomto počtu byla i 1  dívka s diagnózou dyspraxie H.  

1 dívka  s označením C.  se odmítla zúčastnit. 1 dívka a 1  chlapec,  s označením  O. 

78 %9 %

9 %
4 %

Úkol 1 - Jemná motorika, provlékání šňůrky 
dírkami knoflíků

Splnil(a)

Nesplnil(a)
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se
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(vykazující poruchu pozornosti) úkol nesplnili.  2 děti splnily s obtížemi,  1  chlapec  

s podezřením‚na diagnózu dyspraxie E. A 1 dívka. Zajímavým zjištěním bylo, že dívka 

s dyspraxií – H., u níž bylo očekáváno, že úkol spíše nesplní, jej nakonec zvládla provést. 

ÚKOL2  Hrubá motorika, skákání na rozmístěných (po sobě jdoucích) podložkách. 

Pomůcky: z vybavení školky.  Provedení aktivity: skákat snožmo z jedné podložky  

na druhou, kdy každá z nich byla od sebe jinak vzdálená.  Za nesplnění byl považován 

dopad mimo podložku. Podložky byly umístěny u sebe tak, aby byly různě daleko, nejdále 

ale v bezpečné vzdálenosti menšího skoku dítěte.  

Graf č. 3 Výsledky úkolu 2. Zdroj: vlastní. 

 

Úkol splnilo celkem 17  dětí,  včetně dětí  s označením  E.  a  H.  s podezřením  

na  dyspraxii  a  diagnózou dyspraxie,  úkol nesplnilo.  1 dívka,  A.,  splnila  s obtížemi 

z důvodu velké nejistoty a nestability při provedení.  

ÚKOL 3  Grafomotorika, kreslení čáry „auto jede po silnici“. Pomůcky: z vybavení 

školky. Provedení aktivity: Na předem připravených a pro všechny děti stejných šablonách 

nakreslené silnice mělo dítě za úkol nakreslit jedním plynulým tahem čáru, aby se při tom 

nedotklo žádného z okrajů silnice.  Za nesplnění bylo považováno přetnutí/přetáhnutí 

některého z okrajů silnice. Všechny děti měly jeden vzor.  
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Graf č. 4 Výsledky úkolu 3. Zdroj: vlastní. 

 
 

Úkol splnilo 16 dětí. 3 děti splnily s obtížemi,  z toho 1 dívka s označením H. 4 děti 

nesplnily, z hlediska četnosti stojí za zmínku, že se jednalo o chlapce s označením E. a O. 

Obtíže v tomto ohledu měly všechny děti z kategorie 3 roky.  

ÚKOL 4   Prostorová orientace, „pinkání“ s nafukovacím balonkem. Pomůcky: 

balonky bylo nutno zakoupit. Provedení aktivity: Za pomoci „pinkání“ udržet nafouknutý 

balónek alespoň 8 vteřin ve vzduchu. Za splněný úkol bylo považováno udržení balonku  

ve vzduchu po dobu alespoň 8 vteřin a přitom se udržet na vyznačeném prostoru (například 

koberec apod.).  

Graf č. 5 Výsledky úkolu 4. Zdroj: vlastní. 
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Úkol splnilo celkem 19 dětí. 4 děti splnily s obtížemi, z toho 2 dívka byly s označením 

A. a H.  a  chlapec  s označením E. Uvedené dívky a chlapec ve dvou pokusech nezvládli 

udržet balonek ve vzduchu z důvodu tělesné nestability a nulové orientace, často nevěděli  

kde  balonek  je,  snažili se jej „odpinknout“ rukou, která byla dál (tedy nevýhodná 

z hlediska rychlosti).  

ÚKOL 5   tělesné schéma, plnění zadaných pohybových úkonů  (levá ruka na pravé 

koleno, pravá ruka na nos).  Pomůcky: nejsou nutné. Provedení: Dítě dle pokynů vedoucí 

osoby přikládá ruce na zadaná místa (nos, koleno). Za splnění úkolu se považuje 

bezchybné provedení.  

Graf č. 6 Výsledky úkolu 5. Zdroj: vlastní. 

 

Tento úkol splnilo 10 dětí zúčastněných dětí. 7 dětí nesplnilo a 6 dětí splnilo s obtížemi. 

Značné obtíže byly patrné u mladších dětí, které skončily s testem přibližně v půlce,  

kdy nastoupila druhá ruka. Poté také test nezvládly 2 dívky s označením A., H. a 2 chlapci 

s označením E. a O. Možným vysvětlením pro nesplnění úkolu de facto nadpoloviční části 

dětí může být zaměření testu, který cílí na pohyb a koordinaci pohybu zároveň.  

To vyžaduje vyšší míru soustředění a pohybové zkušenosti. Souvislostí může být omezení 

pohybových činností (a vlastně většiny aktivit) během pandemie onemocnění COVID19. 
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Tabulka č. 2 Míra úspěšnosti zadaných úkolů. Zdroj: vlastní. 

Zadaný úkol  Míra úspěšnosti v % 

Úkol č. 1  78 % (z toho 9 % splnil/a s obtížemi) 

Úkol č. 2  78 % (z toho 4 % splnil/a s obtížemi) 

Úkol č. 3  83 % (z toho 13 % splnil/a s obtížemi) 

Úkol č. 4  100 % (z toho 17 % splnil/a s obtížemi) 

Úkol č. 5  70 % (z toho 26 % splnil/a s obtížemi) 

Průměrná úspěšnost celkem  85 % (z toho 48 % splnil/a s obtížemi) 

Shrnutí výzkumné otázky č. 2   Screeningové šetření přineslo poznatky, že úroveň dětí 

v MŠT je na velmi dobré úrovni, kdy většina dětí zvládla splnění zadaných úkolů. Obtíže 

se objevovaly u mladších dětí v kategorii 3 a 4 roky, ale také u dětí, u kterých  

je diagnostikována dyspraxie nebo je ve fázi podezření. Překvapivě se četné nesplnění 

úkolu objevilo u dítěte s označením A. a O. Více bude rozvedeno v diskuzi dílčí výzkumné 

otázce č. 7. 

Výzkumná otázka č. 3   Jaké lze zaznamenat výraznější rozdíly v motorické úrovni  

u chlapců a dívek zejména z hlediska hrubé a jemné motoriky? 

Pozorováním, rozhovory, ale i vlastním screeningovým šetřením (a poznámkami z něj) 

bylo zjištěno, že dívky si  byly  jistější než chlapci ve výkonech u činností a aktivit 

zaměřených na jemnou motoriku (provlékání knoflíků), grafomotoriku (projíždění silnicí) 

a aktivity týkající se tělesného schématu (levá ruka na pravé koleno atd.), kdy bylo patrné, 

že danou aktivitu provádějí s lehkostí a větší trpělivostí. Chlapci tyto úkoly splnili,  

ale ve srovnání s dalšími aktivitami hrubé motoriky (skákání na podložkách)  

nebo  orientace  v prostoru („pinkání“ balonku) zase projevovali větší sebejistotu, dravost  

a  odvahu než  děvčata. V této výzkumné otázce nebyly do celkového posouzení 

zahrnuty děti s diagnózou dyspraxie. 

Kokštejn (2016) ve své studii úrovně základních pohybových dovedností dětí předškolního 

věku a možných pohlavních rozdílů, která byla provedena pomocí motorického testu 

MABC2 u celkem 510 dětí ve věku 36 let, zjistil, že: „Tří a čtyřleté dívky dosáhly 
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významně lepšího výkonu v ukazateli CTS (celkové testové skóre) a dále v subtestech MZ 

(manuální zručnosti) a  R  (rovnováhy)  v porovnání s chlapci stejného věku. U pěti  

a šestiletých dětí nebyly zjištěny rozdíly v ukazateli CTS. Avšak šestileté dívky dosáhly 

významně nižšího skóre v subtestu hrubé motoriky (manipulativní dovednosti; míření  

a chytání) v porovnání s chlapci. Navíc skóre šestiletých dívek v subtestu hrubé motoriky 

bylo podle manuálu MABC2 výrazně pod populačním průměrem pro daný věk. Zjištěné 

výsledky naznačují, že tempo motorického vývoje se různí mezi chlapci a dívkami  

v průběhu předškolního věku. Zjištěné pohlavní rozdíly v jednotlivých oblastech motoriky 

je nutné brát v potaz při tvorbě pohybových programů pro rozvoj základních PD 

(pohybových dovedností)  dětí předškolního věku. Speciální pozornost by měla být 

věnována zlepšení těch PD, respektive oblastem motoriky, ve kterých jsme zjistili nízkou 

úroveň PD.“ 

Shrnutí výzkumné otázky č. 3   Rozhovory, ale i vlastním screeningovým šetřením  

a jeho pozorováním bylo zjištěno, že dívky si byly jistější než chlapci, ale pouze u výkonů 

a aktivit zaměřených na jemnou motoriku, grafomotoriku a aktivit týkajících se tělesného 

schématu. Výraznější u nich byla také větší trpělivost a lehkost provedení. Chlapci naopak 

projevovali větší nadšení, dravost a sebejistotu než děvčata u činností a aktivit zaměřených 

na  hrubou  motoriku  nebo  orientace  v prostoru. Dalo by se tedy říci, že lze  zaznamenat 

výraznější rozdíly v motorické úrovni u chlapců a dívek v daných oblastech.  U této 

otázky nebyly do celkového posouzení zahrnuty 2 děti s podezřením/diagnózou dyspraxie. 

Dílčí výzkumná otázka č. 4  Jaké pohybové aktivity v rámci denního režimu v MŠT 

probíhají? 

U této otázky pohybových aktivit v rámci denního režimu MŠT bylo zjištěno, že cílené 

didaktické, individuální, spontánní nebo řízené činnosti vedené učitelkou probíhají 

v průběhu celého dne  a vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je dle počasí 

přibližně 2 hodiny a v letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady  

a procházek  v přírodě. Program si každá třída tvoří dle svých aktuálních potřeb,  

ale vychází z následovného denního plánu: 



49 
 

  Dobrý den   scházení dětí od 6.30 ve třídách, volné hry dětí, individuální péče 

jednotlivým dětem, při ranních hrách probíhá průběžná svačina 

  Fit pro zdraví ranní cvičení, pohybové hry, 

  Vítání v ranním kruhu   všechny děti se přivítají v ranním kruhu, kde se dozví,  

co se bude v daný den v MŠT dělat, 

  Práce v centrech aktivit (viz výzkumná otázka č. 1)  děti samy volí, co chtějí dále 

dělat dle nabídky činností, které jsou nachystané v centrech aktivit, 

  Koukneme  se,  jak  je  venku    děti po skončení činností odchází ven, hrají  si 

na školní zahradě, v zimě chodí sáňkovat na nedaleký kopec, chodí na procházky 

do přírody, nebo poznávají své okolí, 

  Oběd, 

  Povídám, povídám pohádku  chvilka pro čtení a vyprávění, poté odpočinek, děti, 

které nespí, provádí klidné činnosti u stolečků,  

  Na  shledanou    odpolední zájmové činnosti dětí do rozchodu domů,  ukončení 

provozu MŠT je v 16.30 hod. 

Nutno podotknout, že v každém výše popsaném bodu můžeme hledat motorické prvky. 

Příchodem do šatny začíná motorická činnost –  svlékání, převlékání, umytí rukou,  

při svačinách je dítě vedeno k samostatnosti, tudíž si podává hrneček, nalévá si pití, maže 

chléb, uklízí po sobě. Pokud bychom předpokládali, že dítě bude ve školce po celou dobu 

provozy MŠ, činí to v součtu 10 hodin určité  motorické aktivity  různé náročnosti  

a  intenzity, přičemž necelá polovina je na základě pozorování tzv.  řízená. Pobyt  venku  

je pak svou náplní spíše činnosti spontánního charakteru, naplnění především iniciativou 

dětí k hrám mezi sebou.  

Shrnutí dílčí výzkumné otázky č. 4  V rámci aktivit denního režimu MŠT bylo zjištěno, 

že aktivity, určitým způsobem spojené s pohybem, probíhají spontánní nebo řízenou 

formou v podstatě po celou dobu provozu školky. Program každý den nabízí vcelku pestré 

spektrum aktivit a činností, vždy ale s promyšleným konceptem a didaktickým záměrem. 

Program každé třídy bývá sice na zvážení okolností a potřeb dětí, ale i tak je veden 
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s ohledem na didaktické zásady. Dozajista ocenění hodným faktem pak je každodenní 

pohyb venku, který poskytuje velký přínos ke zdravotnímu stavu každého dítěte.  

Dílčí výzkumná otázka č. 5 Kolik času z programu tvoří tzv. řízené a volné pohybové 

aktivity dětí MŠT? 

U této otázky bylo zjištěno, že řízená pohybová aktivita probíhala v programu  dne  Fit  

pro zdraví a Práce v centrech  aktivit. Pobyt venku  lze vzhledem k povaze pozorovaných 

činností a intervence pedagogů považovat jako částečně řízený. Jídlo a jiné by se  

za určitých okolností dalo považovat za řízenou činnost, ale vzhledem k tomu, že se jedná 

o uspokojení životních potřeb, nelze je zahrnout do motorických aktivit, byť u této činnosti 

jistou formou probíhají. Graf č. 7  znázorňuje časové rozmezí jednotlivých činností 

v časové dotaci přítomnosti dítěte po celou dobu provozu školky bez započítaných  

30 minut na činnosti  spojené s příchodem a odchodem z MŠ.  Z rozhovorů s pedagogy 

školky vyplynul zajímavý poznatek plynoucí z jejich často dlouholetých zkušeností. 

Dodržování určitých intervalů střídání mezi řízenou a spontánní činností dětí  

má velmi pozitivní vliv na spolupráci dětí a celkovou atmosféru. Pokud totiž řízená 

aktivita trvá příliš dlouho, klesá přirozeně pozornost dětí a jejich míra zapojení. Zároveň, 

pokud trvá příliš dlouho spontánní aktivita, často se změní v (jak říkají paní učitelky) 

„nevím, co bych už vyvedl(a)“. Střídání těchto forem aktivit tedy pomáhá zvládat celý den 

spokojené do programu zapojené dítě.  

Graf č. 7 Pohybové aktivity MŠT. Zdroj dat: vlastní. 
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Shrnutí dílčí výzkumné otázky č. 5  Pohybové aktivity jsou nedílnou součástí programu 

dne snad každé mateřské školy nebo dětské skupiny. Z této otázky vyplynulo, že pohybové 

aktivity tvoří v programu dne přibližně téměř celou časovou dotaci. Zároveň bylo zjištěno, 

že dodržování určitých intervalů střídání mezi řízenou a spontánní činností dětí  

má velmi pozitivní vliv na spolupráci dětí a celkovou atmosféru. 

Dílčí výzkumná otázka č.  6    Jakým způsobem motivuje MŠT  děti k pohybovým 

aktivitám? 

MŠT se řídí  nejen RVP  PV  a ŠVP, ale vytváří a iniciuje nepřeberné množství  vlastních 

aktivit  v průběhu celého roku. Aktivity se vytváří s dostatečným časovým předstihem  

a stejně tak jsou případně informováni a požádání o spolupráci i rodiče –  například  

při nedávné události vymýšlení masky na „Karnevalový den u Mravenců“. 

Obrázek č. 6 Karnevalový den u Mravenců a ukázka motorických aktivit spojených s motivačním příběhem. 
Zdroj: https://veseleskolky.cz/mstemenicka 

 

https://veseleskolky.cz/ms-temenicka
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Součástí ročního plánu jsou také plavecké a lyžařské kurzy nebo kurzy bruslení.  

Dle slov pedagogů se „snaží dětem sami předávat lásku k pohybu zábavnou formou“. 

K motivačním činnostem patří různé týmové hry, soutěže, ale i dlouhodobější projekty.  

P. učitelka ze třídy Modrásků říká: „Podívejte, ty děti to tady mají tak pestré, každý den 

něco nového a přitom tady mají svůj kolektiv, svoje zázemí, tohle by často doma  

ani nezažily. Některé z nich mají, ehm, pasivnější rodiče, samozřejmě, je to pro rodiče 

často náročné, to je nechci hanit. Každopádně, jsme hodně kreativní tým a snad se nám  

ani nestalo, že by se dítě nedalo strhnout pro nějakou tu týmovou akci, zvlášť když do toho 

jdeme všichni naplno (smích).“ 

Shrnutí dílčí výzkumné otázky č. 6   Motivace se zdá být v práci s dětmi jako velmi 

snadný úkol. Z rozhovorů ale jasně vyplývá, že  motivace je jen půl úspěchu. Druhou 

polovinu tvoří předem a pečlivě připravované programy, které dětem předají to,  

co je potřeba, například lásku k pohybu. MŠT má velmi pestrý a bohatý program, jednak 

díky prostorovým podmínkám a vybavení, ale také především zaměstnancům, kteří tohoto 

potenciálu umí využít.  

Dílčí výzkumná otázka č.  7  –  Jaké možnosti má MŠT v oblasti prevence deficitů 

motoriky a při začleňování dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami? 

MŠT se řídí platnými nařízeními, ale také různými  metodickými pokyny vydávanými 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Také velmi úzce 

spolupracuje  s rodiči dětí, nabízí zapůjčení různých publikací, jak pro děti,  

tak  odbornějších  pro rodiče. Poskytuje  také konzultace v případě obtíží, s rodiči vždy 

hledají společně schůdná řešení a případně také spolupracují se  speciálně pedagogickým 

centrem  (SPC),  pedagogickopsychologickou  poradnou  (PPP)  nebo dalšími odborníky. 

V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřeby je dítě vzděláváno stejně jako ostatní 

děti, s ohledem na individuální potřeby, podpůrná opatření, samozřejmostí je dle možností  

i asistent pedagoga atd. nebo individuální vzdělávací plán (IVP). 

Co se týká konkrétně problematiky motorických funkcí a dalšími souvisejícími aspekty 

(deficity například), bylo zjištěno třeba toto: „Musím říct, že v současné době existuje tolik 
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metodických pokynů, možností vzdělávacích programů,  knih … ale zcela upřímně, pokud 

sečtu práci, přípravu na ni a osobní život, nemám moc času  a  energie  prokousávat se 

sáhodlouhými materiály, takže zkusím buď kolegyni nebo Google (smích). Ne, ale vážně, 

pokud se mi něco nezdá, samozřejmě hledám relevantní zdroje informací a případně  

se radíme v rámci školky nebo u daných odborníků.“(p. učitelka z Modrásků) 

Z šetření i rozhovorů s pedagogy přitom vyplynulo, že se s dětmi trpící motorickými 

deficity setkávají  a mají už zkušenosti. Aktuálně mají 1 dítě s diagnózou dyspraxie,  

u 1 dítěte je na tuto diagnózu podezření  a žádají rodiče o potřebná vyšetření: „Máme 

chlapečka, 5 let, hned od pohledu bylo vidět, že špatně chodí, vtáčel nožičky dovnitř, pořád 

padal, špatně chodil do schodů. Posílala jsem ho s maminkou už od loňska na ortopedii, 

jsou ze sociálně slabší rodiny, takže problematická záležitost, vyšetření doteď není, 

maminka má sama mozkovou obrnu. … Nebo pak potom máme holčičku, s odkladem školní 

docházky, má takový motorický neklid, pracuje podle IVP, má logopedickou vadu, narodila 

se předčasně s komplikacemi u porodu, proto prý dyspraxie. Držela špatně  

i tužku, hodně tlačila, pořád střídala ruce, ale už je to lepší.“ (p. učitelka Modrásků). 

Screeningové šetření navíc přineslo zjištění, že určité obtíže v pohybových dovednostech 

má i dívka s označením A., kdy pedagogové sdělili, že budou dívku více sledovat  

a podporovat vhodnými činnostmi.  

Shrnutí dílčí výzkumné otázky č. 7   Prevence je nepochybně velmi důležitou součástí 

práce pedagogů, zejména proto, že většina dětí předškolního věku navštěvuje mateřskou 

školu. Přímo se tak nabízí myšlenka, že učitel může být (a měl by být) alespoň základním 

preventivou v oblasti detekce odchylek od normy, kdy určitou míru standardu má přímo 

před sebou. To, zda tomu tak skutečně je by určitě stálo za bližší zkoumání, protože dítě 

svěřují rodiče do péče mateřských škol proto, že sami chtějí/musejí pracovat a tím pádem 

nevidí dítě při všech možných činnostech, které by jim mohly napovědět náznaky obtíží, 

obzvlášť pokud nejsou na první pohled tak markantní. Pozitivním zjištěním je, že učitelky 

v MŠT tímto způsobem už pracují, jsou schopné všimnout si určitých odlišností, otázkou 

ovšem zůstává, zda jsou všechny natolik informované, aby rodiče dokázali navést  

na „správná místa“.  

 



54 
 

6  DISKUZE 

Cílem bakalářské práce bylo zmapování motorické úrovně dětí předškolního věku 

v Mateřské  škole Prievizdská 1, Šumperk, oddělení Temenická, ale také zjistit úroveň 

podmínek, materiálního vybavení nebo úrovně stimulace dětí k pohybovým aktivitám  

ze strany pedagogů MŠT. 

Výzkumný vzorek tvořila 1 oddělení mateřské školy, 2 pedagogové, 1 asistent 

pedagoga  a 23 dětí předškolního věku. Díky ochotné spolupráci pracovníků MŠT,  

ale také rodičů dětí, kteří souhlasili  s provedením screeningového šetření a v neposlední 

řadě dětí samotných, které do školky docházejí, byly získaný potřebné údaje, které byly 

dále zpracovány do podoby grafů, popisů, shrnutí apod., které se staly doplněním 

teoretického rámce první části práce a mohou být východiskem a námětem pro další práci.  

Bylo zjištěno, že prostředí, materiální podmínky a vybavení MŠT jsou na velmi dobré 

úrovni, podporující všestranný rozvoj dětí, což by ale nešlo bez vhodné stimulace  

ze strany pedagogů, kteří jsou opravdu lidmi na svém místě. Dlouhodobě pro děti 

připravují velmi pestré programy, aktivity i činnosti, přinášející nejen zábavu,  

ale tzv. učení hrou, které je pro děti nejpřirozenějším způsobem učení. Úroveň stimulace 

by se dala hodnotit jako velmi vysoká, ale nezapomíná ani na vlastní iniciativu dětí,  

kdy  je  vede  nejen  k vlastnímu zabavení se, ale také odpovědnosti a zachovávání zásad 

bezpečnosti nejen vůči nim samotným, ale také vůči ostatním dětem.  

Jeden  z hlavních pilířů práce bylo vlastní screeningové šetření. Během jeho vytváření  

i následné aplikace vyvstalo několik otázek a limitů, kterým by bylo vhodné věnovat 

pozornost.  V prvé řadě je potřeba zmínit, že výzkumný soubor nebyl velký, proto nelze 

výsledky zobecňovat.  V žádném případě se  také  vlastní screeningové šetření  nechce  

a nemůže rovnat odborným, promyšleným a propracovaným testovým bateriím, které jsou 

ve světě (nebo u nás dostupné), protože jak uváděl například Holický a Musálek  (2013),  

i ty mají své limity – a to na nich pracovali a stále pracují velmi znalí lidé. Prvním úskalím 

praktické části byla tedy výzva odklonit se od původního záměru využít jedné z testových 

baterií a zkusit jít vlastní cestou, kdy důvody k tomuto počinu jsou popisovány  v úvodu 

výzkumné části práce a kapitole věnující  se tvorbě vlastního screeningového nástroje. 

Limitů má tento nástroj více, jak bylo zjištěno a zapsáno během provádění šetření. 
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Například, není možné dodržet standardizaci podmínek, pomůcek nebo přístupu šetření. 

Druhým limitem by mohl být ne zcela přesně  daný způsob vyhodnocení. Určitě je také 

možným  limitem vhodná motivace dětí a zpětná vazba komentující jejich výkon 

(nedostatečné povzbuzení, možná kritika a následná  ztráta motivace slabších dětí, když  

si uvědomí, že se jim v aktivitách a činnostech příliš nedaří). Navzdory nedostatkům  

a limitům bylo cílem vytvořit jednoduchý, nenáročný „test“, dostupný například  

pro pedagogy mateřských škol nebo dětských skupin, který by jim mohl pomoci 

identifikovat a detekovat případné odchylky v pohybovém vývoji dětí – a pomohl jim tak 

získat adekvátní informace, které by následně mohli předat rodičům. Ideální formou 

takového sdělení by byl například informační letáček nebo brožura, kde by se dozvěděli  

to nejnutnější –  protože jak bylo uvedeno, jejich pracovní příprava zabírá poměrně dost 

času a to i v osobním životě a proto není divu, že nemají vždy chuť a čas vzdělávat se 

v dalších důležitých oblastech týkajících se dětí.  

Kučerová (2010), která pod vedením Palounkové prováděla screeningové šetření (a kterou 

se  inspirovala i tato praktická část)  uvádí míru úspěšnosti  splnění zadaných úkolů 

(zaokrouhleno)    88  %  chlapci  a  90  %  dívky. Výzkumný soubor Kučerové (2010)  

byl podstatně větší, celkem 105 dětí předškolního věku,  z toho 46 dívek a 59 chlapců, 

oproti šetření v této práci bylo větší zastoupení chlapců.  

Obrázek č. 7 Celkové hodnocení výsledků v procentech  z výzkumného šetření Kučerové. Zdroj: Kučerová, 

2010. 
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Příjemným zjištěním také nepochybně je, že průměrné výškové a váhové údaje dětí se liší 

jen minimálně – v případě výšky je odchylka výzkumného souboru od normy v růstových 

grafech 0,3 % a u váhy 05 %. Dvě děti vykazovaly výraznější odklon od normy. 

Pozoruhodným zjištěním také je, že činnosti vyžadující pohybovou nebo koordinační 

dovednost nedělají dětem obtíže, ale obtíže byly zaznamenány, když se tyto dva aspekty 

propojily – u úkolu č. 5 zaměřeného na pohybově koordinační aktivitu. 

Zajímavým aspektem k zamyšlení je, nakolik by ovlivnila rozvoj motorických dovedností, 

náplň jednotlivých činností nebo spolupráci dětí přítomnost mužského elementu, tedy pana 

učitele. Zároveň by bylo nepochybně zajímavé propojit výzkumy aktivit a činností 

v mateřských školách s chováním dítěte a rodiny mimo ni – například v otázkách dopravy 

do mateřské školy a práce, trávení volného času a celkového aktivního ladění rodiny dítěte.  

Závěrečné slovo diskuse patří doporučením pro praxi. Tím by bylo dozajista poděkování 

všem pedagogům, kteří dělají svou práci srdcem. Více takových pedagogů pro všechny 

děti. Určitě ale nelze neopomenout důležitost informovanosti a osvěty pedagogů ve věcech 

týkající se dětí, ať už se jedná o deficity v motorickém vývoji nebo jiných tématech,  

o který je důležité hovořit. 
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7  Závěr 

Tématem pohybu se zabývá značná část odborné literatury, ale je mu věnována pozornost  

i po praktické stránce věci – vzniká velké množství iniciativ, které si klade za cíl vtáhnout 

dítě do aktivního života. Podobnou iniciativu lze spatřovat i ve snahách školských zařízení, 

především pak mateřských škol, které k tomu mají, přirozeně, více prostoru a možností.  

Mateřská škola Prievidzská 1, Šumperk, oddělení Temenická je nepochybně místem,  

kde  jsou  v této oblasti také minimálně iniciativní. Širokým přístupem vedoucím  

přes zdravé stravování, individuální přístup ke každému dítěti a aktivní náplni času  

ve školce jdou v mnohém dítěti příkladem.  

Cílem bakalářské práce bylo shrnout základní poznatky současné odborné literatury,  

ale také je doplnit o některé ze zajímavých současných výzkumů. Teoretická část  

se věnovala obecné charakteristice období předškolního věku a jeho specifikům, která jsou 

nutná k pochopení některých náležitostí dětského vývoje, pohybový vývoj, jako přirozený 

součástí procesu, nevyjímaje. Motorika a deficity motorických funkcí byly další kapitolou, 

která směřovala k objasnění problematiky rozvoje motoriky dítěte v mateřské škole. 

Zmíněna byla také hra a pohybové hraní jako důležitá součást motorického vývoje, stejně 

tak jako pohybové kompetence dítěte v předškolním věku. Možnosti a jednotlivé druhy 

testování pak mapovaly současnou nabídku testových baterií u nás i ve světě, kdy další 

kapitoly neopomněly důležitost vnímání rozdílů mezi dětmi nebo kulturními záležitostmi, 

stejně jako validity  testování. Praktická část pak přinesla zodpovězení několika 

výzkumných otázek, týkajících se motorické úrovně dětí v předškolním věku navštěvující 

konkrétní mateřskou školu, kdy se zabývala nejen popisem prostředí a vybavenosti, úrovně 

stimulace dětí v pohybových  aktivitách ze strany pedagogů školky, ale také provedla 

vlastní screeningové šetření v oblasti motorické úrovně dětí i s ohledem na možnou 

prevenci deficitů motorických funkcí. V závěru byla zanalyzována získaná data  

a rozvedena diskuze včetně několika návrhů pro další výzkum nebo opatření v praxi.  

Závěrem je nutno říci, že je jistě přáním všech, aby naše děti byly zdravé a spokojené. 

Základ by měla tvořit rodina a případně pak blízké okolí a prostředí, ve kterém děti tráví 

čas. A pozitivní zprávou je, že minimálně v jedné zástupné mateřské škole se toto daří.  
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Příloha 1  záznamový arch screeningového šetření 
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Příloha 2  Ukázka činnosti screeningového šetření   grafomotorika, „auto jede  

po silnici“ 

S dětmi se přivítáme a dle denní náplně zvolíme vhodnou úvodní/rozehřívací hru, v tomto 

případě na policisty a zloděje, kdy určený policista chytá zbytek skupiny/zloděje,  

kteří vyloupili banku. Pokud zloděje chytí (dotekem, chycením za ruku) stává se zloděj 

také policistou a chytá zbylé zloděje. Hra končí chycením posledního zloděje.  

Následně zvolíme motivační část činnosti, kdy policisté musejí svým autem ujet  

před policisty. Tímto se dostáváme k samotnému provedení části screeningového šetření. 

Před každou částí šetření je dítě dostatečně seznámeno s aktivitou a jejím provedením. 

Zároveň můžeme nejisté děti trochu povzbudit, roztržité děti zkusit trochu zklidnit apod. 

Dítě má před sebou podložku, na které je papír s šablonou silnice a jeho úkolem  

je  plynulým jedním tahem vyrazit z bodu A do bodu B, tedy „projet“ například fixem 

silnici, aniž by se čára fixu dotkla okrajů silnice.  

V případě potřeby lze zaměstnat děti, které aktuálně neprovádí test nebo ho mají hotový, 

mohou pomoci doplňkové činnosti jako je dokreslování pruhů silnici, dokreslení auta, 

povídání o autech (co všechno mají atd.). Důležitá je také zpětná vazba, kdy dětem 

poděkujeme za spolupráci a povzbudíme k další činnosti.  

 



3 
 

Příloha 3 Informovaný souhlas rodičů/zákonného zástupce se zařazením dětí  
do screeningového šetření 

 

Informovaný souhlas s poskytnutím údajůpro vypracování bakalářské 

práce na téma:  Úroveň vybraných motorických kompetencí u dětí 

předškolního věku 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  

Mateřská škola / třída:  

 

        Podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, uděluji Barboře Vobořilové souhlas se zpracováním osobních údajů 

poskytnutých k vypracování bakalářské práce na katedře Pedagogiky Univerzity 

Karlovy.  

Před udělením souhlasu mi byly sděleny všechny informace o smyslu, provedení  

a průběhu výzkumu a svým podpisem stvrzuji, že je toto rozhodnutí dobrovolné.  

Poskytnuté údaje bude zpracovávat pouze Barbora Vobořilová, se závazkem zachování 

anonymity a mlčenlivosti a archivace všech dat bude omezena do konce dubna roku 2022.  

 

V:               Podpis zákonného zástupce:  

 

 

 


