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Abstrakt 

 

Název:  Motorika žáků základních škol praktických  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce bylo zjistit úroveň motorických schopností žáků 

základních škol praktických v testové baterii Oseretzkého a získané hodnoty 

porovnat s výsledky žáků běžné základní školy. 

 

Metody: Ke stanovení úrovně motorických schopností žáků základních škol 

praktických a žáků běžné základní školy byla použita testová baterie 

Oseretzkého pro věkovou kategorii 13–14 let (Čelikovský, 1977). Baterie 

obsahovala následující testy: 1. „rovnováhu na pravé a levé noze“, 2. 

„koordinace prstů“, 3. „výskok“, 4. „tapping“, 5. „třídění mincí a zápalek“, 

6. „mrkání“. 

 

Výsledky: Z hlediska průměrného výkonu v jednotlivých testech byla prokázána nižší 

úroveň motorických schopností u žáků základních škol praktických. 

Z hlediska hodnot Cohenova indexu „d“ (při stanovení minimální hranice 

0,5) byla nižší úroveň motorických schopností prokázána u děvčat v testech 

„rovnováha na pravé a levé noze“, „pletení“, „tapping“ a „mrkání“. U 

chlapců v testech „rovnováha na pravé a levé noze“ a „mrkání“. Při 

celkovém hodnocení výkonů dívek a chlapců dohromady byla nižší úroveň 

motorických schopností zjištěna jen u testu „rovnováha na pravé a levé 

noze“, „koordinace prstů“ a „mrkání“. Celkové hodnocení výkonů žáků v 

testové baterii dle Cohenova indexu potvrdilo významně nižší úroveň 

motorických schopností u žáků základních škol praktických (d = 0,81).  

 

Klíčová slova: jedinec s mentální retardací, mentální retardace, speciální škola, 

motorické schopnosti, test Oseretzkého, psychomotorika, koordinační 

schopnosti 

 



 

 

Abstract 

 

Title:  Motor skills of special schools pupils 

 

Objectives: The main purpose of this work was to find out the level of motor skills of 

specials schools pupils in the practical test battery and the obtained value 

confront with results of pupils of common primary school.   

 

Methods:  To determine the level of motor skills of special schools pupils and 

elementary school pupils was used to test battery Oseretzki for age group 

13 – 14 years. The battery includes the following tests – 1. „balance the 

right and left leg”, 2. „coordination of fingers“, 3. „jumpig“, 4. „tapping“, 

5. „grading of coin and matches“, 6. „wink“. 

 

Results:   In terms of average performance in individual´s test was demonstrated 

lower levels of motor skills of special schools pupils. In terms of values of 

Cohen's index „d” (outline 0,5) was a lower level of motor skills 

demonstrated by girls in tests „balance the right and left leg”, „knitwork“, 

„tapping“ and „wink“. By the boys was demonstrated in test „balance to 

the right and left leg” and „wink“. In the overall assessment performance 

of boys and girls together was lower levels of motor skills detected just a 

tests „balance to the right and left leg”, „koordination of fingers“ and 

„wink“. Overall assessment of pupils performance in the test battery, 

according to Cohen's index confirmed a lower level of motor skills of 

special school pupils (d= 0,81). 

Keywords:  individual with mental retardation, mental retardation, special school, 

motor skills, test of Oseretzki, psychomotoric, coordination skills 
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1  ÚVOD 

 

„Za nejdůležitější úkol státu považuji chránit jednotlivce a umožňovat mu, aby se 

rozvíjel v tvůrčí osobnost.“  

                                                                        (Albert Einstein)  

(Blížovský, 1997, s. 5) 

 

Problematika vzdělávání jedinců s mentální retardací není záležitostí jen speciálního 

školství, ale dnes se mohou vzdělávat i na školách běžného typu. V minulosti totiž byly 

osoby s mentální retardací segregovány. V posledních letech je velká snaha o jejich 

integraci a také snaha o zařazování mezi běžnou (intaktní) populaci. Jedincům 

s mentální retardací by se měla dostávat odpovídající péče, která by jim zajistila 

kvalitnější uplatnění v životě.   

Ke zkvalitňování života jedinců s mentální retardací napomáhá i jejich vzdělávání, které 

používá různých speciálních metod, jež by jim napomohly rozvíjet jejich schopnosti. 

Práce se žáky s mentální retardací je velice náročná, ale na druhou stranu velice 

zajímavá. Toto tvrzení mohu potvrdit jak z mé pedagogické praxe na základní škole 

praktické, kde pracuji jako učitelka tělesné výchovy, tak z praxe, kterou jsem získala 

pod katedrou plavání na UK FTVS, kde jsme měli možnost vést hodiny plavání. Tato 

katedra mně i jiným studentům zprostředkovala možnost práce s jedinci, kteří měli 

různé typy postižení, tedy nejen mentální, ale např. somatické aj.  

Téma této diplomové práce tedy vzniklo zejména díky mé praxi na základní škole 

praktické. Jak jsem již výše zmínila, práce s žáky s mentální retardací je náročná, 

zvláště pokud pedagog nemá náležité znalosti o problematice zabývající se jedinci 

s různými druhy postižení. Všichni žáci totiž vyžadují individuální přístup, ale zároveň 

se učitel musí věnovat celé skupině, přičemž musí být velice flexibilní ve svých 

reakcích. Každý žák je jedinečná osobnost. Z důvodu rozdílnosti povahových vlastností, 

stupně a etiologie mentální retardace, sociálního zázemí aj. jsou jejich reakce na příjem 

určitých informací nepředvídatelné a je možné, že některé informace mohou způsobit 

snížení aktivace žáků.  
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V prvním roce mé praxe na základní škole praktické a prací s žáky s mentální retardací 

mě napadlo porovnat jejich motorické schopnosti s žáky základních škol. Je mnoho 

prací zabývajících se motorickou výkonností (převážně s charakterem hrubé motoriky, 

fyzické zdatnosti, kondičních schopností apod.) jedinců s mentální retardací, proto jsem 

se rozhodla pro testování koordinačních schopností, resp. psychomotoriky.  

K dispozici je mnoho literárních pramenů zabývajících se problematikou žáků 

s mentálním postižením či jiným typem dysfunkce. Některé novější literární prameny 

čerpají ze starších publikací, ve kterých je uvedena odlišná terminologie, ale novodobí 

autoři na tento fakt neberou zřetel. Např. dříve se používal termín mentálně retardovaný 

jedinec. Tento termín označoval v první řadě postižení a pak teprve, že se jedná o 

jedince. Dnes by se již tento termín neměl používat, přesto ho najdeme i v novějších 

publikacích. Dalším problémem, se kterým se v odborných literárních pramenech 

setkáváme, je neustálený název – někde nacházíme pojem jedinec s mentálním 

postižením, jinde zase jedinec s mentální retardací. U termínu jedinec s mentálním 

postižením není přesně jasné, o jakou „dysfunkci“ se jedná. Naopak u termínu jedinec 

s mentální retardací víme, že se jedná o jedince s rozumovým opožděním. Tedy pro 

stejnou definici lze použít obojího názvu. V předkládané práci jsme použili oba pojmy, 

které označují stejnou problematiku. 

Věřím, že získané poznatky budou přínosné nejen pro mou další práci se žáky, ale také 

pro další potenciální učitele tělesné výchovy na základních školách praktických. Také 

doufám, že tato práce a její výsledky budou podkladem pro další případný výzkum 

v této oblasti. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2. 1  OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

PRAKTICKÉ  

 

V základní škole praktické se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – 

se zdravotním postižením (zejména s mentálním postižením), zdravotním a sociálním 

znevýhodněním. Základní škola praktická je nejfrekventovanějším zařízením 

edukačního systému pro žáky s lehkým mentálním postižením. Vzdělávají se zde žáci 

s takovými rozumovými nedostatky, které jim neumožňují úspěšné vzdělávání na běžné 

základní škole. Úkolem základní školy praktické je za pomoci speciálních metod 

dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí a dovedností při respektování individuálních 

zvláštností každého jedince (Pipeková, 2006).  

Cílem práce základní školy praktické je vybavení absolventa takovými dovednostmi a 

vědomostmi, které ho připraví na přijetí do odborného učiliště, praktické školy, střední 

odborné školy či do dalších typů středních škol, kde by žáci získali další potřebné 

vědomosti a dovednosti k výkonu kvalifikovaného povolání. Absolvent základní školy 

praktické by měl mít osvojené základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích 

předmětů. Dále by se měl naučit srozumitelně (písemně i ústně) vyjadřovat a měl by 

získat určitou manuální zručnost a fyzickou zdatnost. Vzdělávací program základní 

školy praktické funguje jako otevřený a pružný systém, který nebrání respektování 

individuálních zvláštností každého jedince (Franiok, 2008).  

Základní školy praktické používají speciální pedagogické metody, které aktivizují 

schopnosti žáků a snaží se odstranit nedostatky způsobené negativními vlivy socio-

kulturního prostředí, nepřiměřenými nároky základní školy, případné rozdíly apod. Do 

základní školy praktické přicházejí žáci z různého prostředí, učitel by tedy měl poznat 

žáka, jeho schopnosti, psychické možnosti a individuální zvláštnosti. Učitel by měl mít 

ke každému žákovi individuální přístup. Velmi důležitá je odměna za provedenou práci 

či naučení se něčemu novému. Díky odměnám žák zažívá úspěch a radost a je lépe 

motivován k dalšímu vzdělávání (Vzdělávací program zvláštní školy, 1997).  
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Stupeň základního vzdělání získají žáci úspěšným ukončením základního vzdělávání 

podle příslušného vzdělávacího programu v základní škole praktické (Pipeková, 2006).  

Dle zákona č. 561/2004 Sb., § 16 je dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími 

potřebami osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním 

znevýhodněním. Pro účely tohoto zákona je zdravotní postižení mentální, tělesné, 

zrakové či sluchové postižení, vady řeči, kombinace vad, autismus a vývojové poruchy 

učení nebo chování. Zdravotní znevýhodnění je pro účely tohoto zákona zdravotní 

oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy, které vedou k poruchám 

učení a chování a vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociální znevýhodnění je pro 

účely tohoto zákona rodina s nízkým socio-kulturním postavením, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, nařízená ústavní či ochranná výchova, ale také postavení azylanta.  

„Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a studenty se 

zdravotním postižením školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo 

studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Žáci se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a žáci s autismem 

mají právo se vzdělávat v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak. Příprava 

na vzdělávání dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným 

postižením více vadami nebo s autismem se může poskytovat v přípravném stupni 

základní školy speciální.“ (Zákon č. 561/2004 Sb, § 16, odst. 8).  

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných se realizuje za pomoci podpůrných opatření. Tato opatření jsou 

odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a 

organizačních postupů spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které 

nejsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením. Podpůrná opatření se 

týkají využití speciálních postupů, metod, prostředků a forem vzdělávání, 

kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, didaktických materiálů a 

speciálních učebnic a dalších úprav organizace vzdělávání zohledňující speciální 

vzdělávací potřeby žáků (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 1, odst. 1, 2). 

Děti, žáci a studenti navštěvující základní školu praktickou mají právo na vzdělávání a 

na bezplatné používání speciálních učebnic, na speciální didaktické, kompenzační a 
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rehabilitační učební pomůcky poskytované školou. Obsah, formy a metody tohoto 

vzdělávání odpovídají potřebám a možnostem těchto osob. Dále mají právo na 

vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, na poradenskou pomoc 

školy a školského poradenského zařízení. Při hodnocení žáků a studentů se přihlíží 

k povaze postižení nebo znevýhodnění (Zákon č. 561/2004 Sb, § 16, odst. 1-7). 

Průcha, aj. (2009) v Pedagogickém slovníku označuje základní školy praktické jako 

zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zpravidla ve věku od šesti do 

čtrnácti let s mírným stupněm mentální retardace, popř. s vážnými smyslovými vadami. 

Tyto školy jsou zřizovány jako samostatné instituce, při dětských domovech, 

výchovných zařízeních a diagnostických ústavech, mají zvláštní vzdělávací a výchovný 

program. Do základních škol praktických jsou zařazováni i žáci, kteří tam nepatří, např. 

žáci romského původu nebo žáci z kulturně méně podnětného prostředí. Jde o žáky s 

nedostatky v rozumovém vývoji, které jim znemožňují úspěšné vzdělávání s ostatními 

žáky na základní škole běžného typu.  

Žáci na základní škole praktické jsou vzděláváni podle rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. V tomto programu je příloha upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením, která vychází ze vzdělávacího programu zvláštní 

školy. Tato úprava vymezuje specifické podmínky pro speciální vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením, specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli 

žáci dosáhnout na konci základního vzdělávání, stanovuje cíle vzdělávání, vymezuje 

obsah vzdělávání, podporuje přípravu na společenské a profesní uplatnění. Dále 

umožňuje uplatnění speciálněpedagogických metod, postupů, forem a prostředků 

vzdělávání a míru podpůrných opatření, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat 

výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem. Stanovuje základní 

vzdělávací úroveň, kterou škola musí respektovat ve svém školním vzdělávacím 

programu (Brychnáčová aj., 2005). Vzdělávací obsah rámcového vzdělávacího 

programu pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je rozdělen do devíti 

vzdělávacích oblastí, které zahrnují jednotlivé vzdělávací obory (dříve předměty). 

Vzdělávací oblasti jsou: 

1. jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura, cizí jazyk),  

2. matematika a její aplikace (matematika),  
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3. informační a komunikační technologie (informační a komunikační  

technologie),  

4. člověk a jeho svět (člověk a jeho svět),  

5. člověk a společnost (dějepis, výchova k občanství),  

6. člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis),  

7. umění a kultura (hudební a výtvarná výchova),  

8. člověk a zdraví (výchova ke zdraví, tělesná výchova), 

9. člověk a svět práce (člověk a svět práce). 

Rámcový vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je 

podrobně rozpracován ve školním vzdělávacím programu. Školní vzdělávací program si 

každá škola vytváří sama, odpovídá konkrétní představě té které školy a na této úrovni 

je učivo závazné (Bartoňová, 2007).  

Základní škola praktická má devět ročníků, které se člení na 1. stupeň (1.–5. ročník) a 2. 

stupeň (6.–9. ročník). Základní vzdělávání na této škole by mělo navazovat na výchovu 

v rodině. Žáci mají rozdílné rozumové schopnosti a je třeba mít ke každému žákovi 

individuální přístup. Jelikož dítě s lehkým mentálním postižením dosahuje školní 

zralosti v pozdějším věku, je této skutečnosti přizpůsobeno i vzdělávání na 1. stupni. Na 

2. stupni by si žáci měli osvojit vědomosti, rozvíjet dovednosti a návyky, které mohou 

využít ke zvýšení kvality osobního života (Brychnáčová aj., 2005). 

 

 

2. 1. 1  Zařazování žáků na základní školu praktickou 

 

„Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby 

zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření 

školským poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení 

žáků do speciálního vzdělávacího programu.“ (Vyhláška č. 73/2005, § 2) 

Zařazování žáků do některých z forem speciálního vzdělávání provádí ředitel školy na 

základě doporučení školského poradenského centra a souhlasu zákonného zástupce 

žáka. Zařazení žáka do speciální školy může předcházet diagnostický pobyt žáka ve 
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škole, do niž má být zařazen. Dojde-li k významné změně speciálních potřeb žáka, 

přezkoumá školské poradenské zařízení speciální vzdělávací režim a navrhne úpravu 

tohoto režimu. V případě přeřazení žáka do základní školy praktické, zařadí ředitel 

školy tohoto žáka do ročníku, který odpovídá jeho dosavadním znalostem a 

dovednostem. Pokud ředitel nezařadí žáka se zdravotním postižením, který má 

povinnost plnit školní docházku, oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka, 

krajskému úřadu a obci, ve které má žák trvalé bydliště (Vyhláška č. 73/2005, § 9). 

Dle Vyhlášky č. 72/2005, § 3 patří mezi školská poradenská centra pedagogicko-

psychologická poradna a speciální pedagogické centrum1. Pedagogicko-psychologická 

poradna vydává odborný posudek, doporučuje zařazení žáka do příslušné školy a třídy 

s vhodnou formou vzdělání, spolupracuje se školami při přijímání žáků, provádí 

speciálně pedagogická a psychologická vyšetření pro zařazení žáků do škol 

s upravenými vzdělávacími programy. Dále poskytuje poradenské služby jedincům 

s vyšším rizikem neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním či sociálním vývoji. Na 

základě speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky vypracovává posudky a 

návrhy opatření pro školy a školská zařízení.  

Zařazování žáka do speciálního školství se neděje prvotně jen na základě doporučení 

školského poradenského centra. Podstatnou roli při rozhodování o zařazování dítěte 

hraje diagnostika – pozorování dítěte na běžné základní škole, příp. mateřské škole 

učitelem nebo z domova (podstatnou roli hraje pozorování dítěte rodiči). Za základní 

předpoklady vstupu do školy jsou považovány tři aspekty: somatická, psychická a 

sociální zralost (Zelinková, 2001). Nedostatky v těchto aspektech a opoždění ve vývoji 

vede k obtížím a neúspěchům v učení. V některých případech dochází až k selhání žáka, 

k návrhu na opakování ročníku nebo návrhu na přeřazení žáka do základní školy 

praktické. Neúspěchy v počátcích školní docházky mohou nepříznivě ovlivnit pozdější 

výkony, chování a vývoj žáka. Často dochází ke ztrátě motivace k učení, ke snížení 

sebehodnocení a k zesílení lability (Čáp, 1993).  

                                                 
1 Speciálně pedagogické centrum se na rozdíl od pedagogicko-psychologické poradny, která má široký 
okruh klientely, specializuje na komplexní péči o děti a mládež s jedním určitým druhem postižení. 
Úkolem speciálně pedagogického centra je pravidelná a dlouhodobá spolupráce s jedincem s postižením a 
jeho rodiči. V centru působí speciální pedagog – psychoped, psycholog, sociální pracovnice, příp. i 
psycholog – terapeut, speciální pedagog – logoped, pediatr a rehabilitační pracovník (Švarcová, 1997).   
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Do základní školy praktické se zpravidla zařazují děti školního věku s lehkým 

mentálním postižením, popř. s rozumovou schopností v pásmu podprůměru, které 

nejsou z různých důvodů schopny vzdělávání na běžných základních školách. 

V základní škole praktické jsou zařazeni žáci s různými typy postižení a s rozdílnou 

úrovní rozumových schopností (Švarcová, 2001). Existuje jisté pásmo v bodovém 

hodnocení inteligenčního kvocientu, které nazýváme „hraniční“. Jedinci z tohoto pásma 

mají určité nedostatky, které jim znemožňují absolvovat běžnou základní školu a jsou 

zařazováni či přeřazováni právě do základních škol praktických (Müller, 2001). 

Základní školu praktickou často navštěvují žáci s poruchami koncentrace pozornosti, 

hyperaktivní žáci a psychicky nemocní žáci, jedinci se specifickými poruchami učení a 

chování, kteří jsou obtížně vzdělavatelní a vychovatelní. Určitou část žáků tvoří děti 

romského etnika (Švarcová, 2001).  

 

 

2. 2  MENTÁLNÍ RETARDACE 

 

2. 2. 1  Terminologie a definice mentální retardace  

 

Název mentální retardace je odvozen z latinského mens – mysl, rozum a retardare – 

zaostávat, opožďovat a znamená tedy opožděnost rozumového vývoje. Termín mentální 

retardace pro jedince s poruchami intelektu se začal používat po konferenci Světové 

zdravotnické organizace v roce 1959 v Miláně. Tímto se postupně začaly nahrazovat 

termíny jako např. intelektová abnormalita, slabomyslnost, duševní úchylnost, 

rozumová zaostalost aj. (Müller, 2001).  

Staré označení „mentálně retardovaný jedinec“ nahradil nový termín „jedinec/osoba 

s mentální retardací“. Tento termín totiž upřednostňuje skutečnost, že mentálně 

postižení jsou zejména lidské bytosti, osoby, osobnosti a teprve v druhé řadě je označení 

určitého postižení (Černá, 2008). 
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Měli bychom si uvědomit, že mentální retardace není příčinou doby, ale jde s lidstvem 

od dob prvobytně pospolné společnosti2 (Pipeková aj., 1998). 

Definic mentální retardace je mnoho a všechny jsou si velice podobné. Například J. R. 

Mercerová (in Müller, 2001) vymezila mentální retardaci podle tzv. perspektivy 

sociálního systému, kde je jedinec s mentální retardací dosaženým sociálním stavem a 

mentální retardace je rolí související s tímto stavem. To znamená, že sociální systém 

označí člověka jako jedince s mentální retardací. Tuto definici uvádíme spíše pro 

zamyšlení.  

Švarcová (2003) definuje jedince s mentální retardací jako takového jedince, u něhož 

dochází k zaostávání vývoje intelektuálních schopností, k odlišnému vývoji 

psychických vlastností, k poruchám adaptačního chování. Hloubka a míra postižení je u 

každého jedince individuální. Častou příčinou mentální retardace je organické 

poškození mozku, které vzniklo v důsledku strukturálního poškození mozkových buněk.  

Dolejší (1978, in Valenta, 1997) ve snaze načrtnout globálně obraz mentální retardace, 

vyjmenovává tyto determinanty, které se mohou vyskytovat v nejrůznější variabilitě a 

hierarchii: zvýšená závislost na rodičích, infantilnost osobnosti, pohotovost k úzkosti a 

neurastenickým reakcím, sugestibilita a rigidita chování, nedostatky v osobní 

identifikaci a ve vývoji „já“, opoždění psychosexuálního vývoje, nerovnováha aspirace 

a výkonu, zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí, porucha interpersonálních vztahů a 

komunikace, malá přizpůsobitelnost k sociálním a školním požadavkům, impulsivnost, 

hyperaktivita nebo hypoaktivita, citová vzrušivost, zpomalená chápavost, ulpívání na 

                                                 
2 V této společnosti převažoval strach z nadpřirozených sil, používaly se magické ochranné symboly a 
exorcismus byl chápán jako určitý způsob léčby jedinců s mentální retardací. Se vznikem první civilizace 
byli jedinci s mentální retardací integrováni do společnosti, která na tyto abnormality nebrala zřetel. Jiný 
náhled na postižené začíná se vznikem třídní společnosti a postižení jsou buď v rodinné péči, nebo 
vyobcováni ze společnosti, což vedlo k jisté smrti. V Řecku byly zakládány léčebné ústavy, tzv. 
asklepiony. V období středověku vznikají hospitaly - nemocniční zařízení při klášterech. Do 19. století 
převládala myšlenka, že duševní onemocnění je trest boží. Naopak renesance bojovala proti těmto 
pověrám a snažila se najít pravdu za pomoci věd. Přes tuto snahu docházelo k vyčleňování jedinců 
s mentální retardací na okraj společnosti, např. jsou známé lodě bláznů, které izolovaly postižené od tzv. 
„zdravé“ společnosti. V době osvícenství se s jedinci s mentální retardací jednalo jako s vězni, za zdmi 
tzv. lékařských institucí. S příchodem Philippa Pinela nastala radikální změna, snažil se o humanizaci 
péče ve velkých špitálech. Od 19. století dochází ke specializaci ústavních zařízení pro duševně postižené. 
V Čechách datujeme organizovanou péči od roku 1871, kdy bylo založeno Ernestinum (Pipeková aj., 
1998). 
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detailech, malá srovnávací schopnost, snížená mechanická a logická paměť, těkavá 

pozornost, porucha vizuomotoriky a také celkové pohybové koordinace. 

Mentální retardaci lze také definovat jako vývojovou duševní poruchu se sníženou 

inteligencí projevující se omezením poznávacích, řečových, motorických a sociálních 

schopností s prenatální, perinatální i postnatální etiologií. Rozlišujeme druh postižení 

(mentální retardace), stupeň postižení (lehká, středně těžká, těžká, hluboká) a typ 

postižení (eretický - neklidný, torpidní - apatický) (Valenta aj., 2003). 

Světová zdravotnická organizace (WHO - World Health Organization) definuje 

mentální retardaci jako duševní poruchu zahrnující široké spektrum problémů s různými 

příznaky. Jedinci s mentální retardací jsou charakterizováni kombinací abnormálního 

myšlení, emocí, chování a vztahů s ostatními. Do těchto duševních poruch patří jedinci 

se schizofrenií, depresí, mentální retardací a poruchami v důsledku užívání drog 

(http://www.who.int/topics/mental disorders/en/, 2010). Antonymem duševní poruchy 

je dle WHO duševní zdraví, které je definováno jako stav duševní pohody, kdy si každý 

jedinec uvědomuje svoje schopnosti a zároveň se zvládá vyrovnat s běžnými stresy 

života, může produktivně pracovat a je schopným přínosem pro společnost 

(http://www.who.int/mental health/en/, 2010). 

Americká asociace pro intelektové a vývojové postižení (AAIDD – American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities) definuje mentální postižení 

jako postižení vyznačující se výrazným omezením jak v intelektuálním fungování, tak v 

adaptačním chování. Toto omezení se týká mnoha každodenních sociálních a 

praktických dovedností. Mentální postižení vzniká před dosažením věku 18 let. Duševní 

činnost (lze též nazvat jako inteligence) se týká obecných mentálních kapacit jako např. 

učení, usuzování, řešení problémů aj. Jedno z kritérií měření duševní činnosti je IQ test. 

Obecně platí, že hranice pro označení omezení intelektuální činnosti podle IQ testu je 

od 70 do 75 bodů (http://www.aamr.org/content_100.cfm?navID=21, 2010). 

Jak vidíme z výše uvedených definic, je patrné, že jsou si velice podobné, některé jsou 

rozepsány více, jiné jen jednoduše. Pro definování mentálního postižení máme několik 

přístupů, které po sjednocení vytvoří celkovou definici. Přístupy jsou velmi přehledně 

uvedeny v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1: Přístupy k definování mentálního postižení (Slowík, 2009)  

PŘÍSTUP DEFINICE 

 
Biologický 

Postižení vzniklé trvalým organickým či funkčním poškozením 

mozku, syndrom podmíněný chorobnými procesy v mozku 

 
Psychologický 

Primárně snížená úroveň rozumových schopností, měřitelných 

standardizovanými IQ testy (tzn. vzhledem k populační normě) 

 
Sociální 

Postižení charakterizované jako dezorientace ve společnosti, 

omezující vlastní sociální existenci samostatně bez cizí pomoci 

 
Pedagogický 

Snížená schopnost učit se navzdory specifickým vzdělávacím 

metodám a postupům 

Právní Snížená způsobilost k samostatnému právnímu jednání 

 

 

2. 2. 2  Klasifikace mentální retardace 

 

Klasifikací mentální retardace je mnoho, záleží na kritérii dělení. Mezi nejčastější 

kritéria patří etiologická3, symptomatologická4, vývojová5 a dle stupně postižení6. 

Žádný z klasifikačních systémů není přesný, protože nepracuje se všemi kritérii 

současně (Müller, 2001). Klasifikace mentální retardace také prošly celou řadou úprav. 

Mezi první klasifikace patří Penrosova klasifikace etiologických faktorů z roku 1963, 

uvedena v tabulce č. 2.  

 

 

 

                                                 
3 Etiologie je nauka zabývající se příčinami vzniku nemocí. Jelikož mentální retardace nemívá jednotnou 
příčinu a vzniká součinností několika faktorů (vrozených, environmentálních), je tato klasifikace 
problematická. Nelze s jistotou určit, které faktory jsou primární a které sekundární (Müller, 2001). 
4 Symptomatologická klasifikace se pokouší oddělit příznaky od jejich příčin. Tato klasifikace se zaobírá 
typickými příznaky ve vzhledu, osobnostních rysech, somatickém, motorickém a psychickém vybavení 
jedince s mentální retardací  (Müller, 2001). 
5 Vývojová klasifikace se snaží vycházet z vývojových období jedince. Podle tohoto systému se můžeme 
dozvědět zvláštnosti u jedince s mentální retardací v předškolním, školním a dospělém věku (Müller, 
2001).  
6 Klasifikaci mentální retardace dle stupně postižení nám pomáhá určovat desátá revize „Mezinárodní 
klasifikace nemocí, postižení a handicapů“ (MKN-10) (Müller, 2001). 
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Tabulka č. 2: Penrosova klasifikace etiologických faktorů (Černá, 2008) 

a) dávné Způsobené spontánní mutací 

v zárodečných buňkách předků 

1. Genetické, 

dědičné 

dispozice b) čerstvé Spontánní mutace 

a) v raném těhotenství Poškození oplozeného vajíčka 

b) v pozdním těhotenství Intrauterinní infekce, špatná výživa, 

inkompatibilita 

c) intranatální Abnormální porod 

2. Dispozice 

vzniklé 

vlivem 

prostředí 

d) postnatální Nemoci nebo úrazy v dětství, nepříznivý 

vliv výchovy 

 

 

Na základě vývoje jedince rozlišujeme termín vrozená mentální retardace (dřívější 

název oligofrenie se dnes nepoužívá) a demence. Vrozená mentální retardace je 

poškození mozku v období prenatálním, perinatálním, postnatálním zhruba do dvou let 

života jedince. Demence je poškození mozku v průběhu života, zpravidla po dovršení 

dvou let života (Švarcová, 2003).  

Další z často uváděných klasifikací je podle Americké asociace pro mentální retardaci  

(AAMR - American Association of Mental retardation7) z roku 2002. Tato vývojová 

klasifikace, kterou uvádíme v tabulce č. 3, dělí etiologii mentální retardace podle doby 

vzniku, je založena na časovém faktoru (Černá 2008).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 American Association of Mental Deficiency je starý název asociace. Od června 2006 nese tato 
organizace název The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). 
Asociace byla založena roku 1876 a je nejstarší a největší interdisciplinární organizací odborníků  
zabývajících se mentální retardací a souvisejícím postižením (http://en.wikipedia.org/wiki/American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2010) 
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Tabulka č. 3: Vývojová klasifikace mentální retardace podle AAMR (Černá, 2008) 

Chromozomální 

aberace 

Downův syndrom, Turnerův syndrom, Syndrom 

fragilního X chromozomu 

Metabolické a 

výživové poruchy 

Fenylketonurie, Tay-Sachsova nemoc, 

Galaktosemie, Prader-Williho syndrom 

Infekce matky Zarděnky, syfilis, HIV, cytomegalovirus, Rh 

inkompatibilita, toxoplasmóza 

Podmínky prostředí Fetální alkoholový syndrom, užívání drog 

Prenatální 

Neznámé Anencefalie, hydrocefalus, mikro-, makrocefalus 

Perinatální  Nízká porodní hmotnost, nezralost Perinatální 

Neonatální 

komplikace 

Hypoxie, porodní úraz, následek klešťového 

porodu, respirační nouze, překotný či 

protrahovaný porod 

Infekce, otravy, 

intoxikace 

Otravy olovem, encefalitida, meningitida, Reyův 

syndrom 

Faktory prostředí Špatné zacházení či zanedbávání dítěte, úrazy 

hlavy, podvýživa, deprivace 

Postnatální 

Onemocnění 

mozku 

Neurofibromatóza, tuberkulózní skleróza 

 

 

Nejznámější a nejpoužívanější rozdělení mentální retardace je dle stupně postižení. Toto 

dělení vychází z mezinárodní klasifikace podle ICDH-10 (Mezinárodní klasifikace 

nemocí, postižení a handicapů podle WHO, MKN-10) (Slowík, 2009). Tato systematika 

je uvedena v tabulce č. 4.  

V desáté revizi MKN není obsaženo tzv. hraniční pásmo mentální retardace, které je 

ohraničeno hodnotami IQ 70–85. Toto pásmo bylo vyjmuto z deváté revize (platná 

v letech 1976–1992). Na toto pásmo musí být brán zřetel zejména v pedagogické praxi 

(Müller, 2001). (Charakteristiku hraničního pásma uvádíme pod popisem jednotlivých 

stupňů mentální retardace).  
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Tabulka č. 4: Klasifikace mentální retardace dle ICDH-10 (Pipeková aj., 1998) 

Kódování  Stupeň mentálního postižení IQ 

F 70 Lehká mentální retardace 69 - 50 

F 71 Středně těžká mentální retardace 49 - 35 

F 72 Těžká mentální retardace 34 - 20 

F 73 Hluboká mentální retardace 20 a níže 

F 78 Jiná mentální retardace S dalším přidruženým  

postižením 

F 79 Nespecifická mentální retardace Bez dostatku informací pro 

zařazení osoby 

 

 

2. 2. 2. 1  Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace 

 

Klasifikačním kritériem pro rozdělení jedinců do určitého stupně je pouze úroveň 

mentální kapacity, která je vyjádřena naměřenou hodnotou inteligenčního kvocientu IQ. 

Měli bychom zdůraznit, že se jedná pouze o klasifikaci orientační, protože přesně 

stanovená kritéria pro posouzení mentální úrovně a zřetelné hranice oddělující 

jednotlivé klasifikační stupně prakticky neexistují (Slowík, 2009). 

 

F 70 – Lehká mentální retardace (IQ 50 – 69) 

Do tří let věku jedinců s mentální retardací lze pozorovat jen lehké opoždění 

psychomotorického vývoje. Mezi třetím až šestým rokem lze vysledovat malou slovní 

zásobu, opožděný vývoj mluveného projevu a komunikačních dovedností, mohou se 

vyskytnout menší vady řeči, nedostatečná zvídavost, vynalézavost a fantazie, stereotyp 

ve hře (Pipeková, aj., 1998). Dítě je na první pohled zdravé, čilé, dokáže se naučit různé 

říkanky a písničky. Omezení rozumového vývoje a ostatních psychických funkcí se 

velmi výrazně projeví s nástupem do školy (Franiok, 2008). V období školní docházky 

se vyskytují problémy s mechanickým a abstraktním myšlením, se čtením i psaním, 

s omezenou schopností logického myšlení a horší pamětí. Problémy se sociální 

dovedností mají jedinci s lehkou mentální retardací zvláště tam, kde je vysoký stupeň 
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sociokulturních vztahů.. Lehce opožděna je i jemná a hrubá motorika, pohybová 

koordinace, která během dospívání může dosáhnout normy (Pipeková, aj., 1998). Nižší 

výkony můžeme očekávat od žáka z nepodnětného rodinného prostředí na nižším 

sociokulturním základě (Franiok, 2008). V emocionální a volní oblasti jsou jedinci 

s lehkou mentální retardací afektivně labilní, impulzivní, úzkostliví a zvýšeně 

sugestibilní. Je zde nutné vzdělávání ve speciálních školách a individuální přístup 

(Pipeková, aj., 1998). Jedinci se vzdělávají podle odpovídajícího vzdělávacího 

programu, nejčastěji v základní škole praktické, ale mají možnost integrace do běžné 

základní školy. Žáci se mohou dále vzdělávat na odborných učilištích nebo praktických 

školách (Pipeková, 2006). 

Většina jedinců s lehkou mentální retardací dosáhne plné nezávislosti v osobní péči 

(jídlo, mytí, oblékání, hygienické návyky) i v praktických domácích činnostech. Lze je 

zaměstnat prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti. Problémy 

nastávají, pokud jedinec není dostatečně emočně a sociálně vyspělý. Tento jedinec není 

schopen vyrovnat se s požadavky manželství, výchovou dětí, nedokáže samostatně řešit 

problémy plynoucí z nezávislého života – zajištění a udržení práce, finanční 

zabezpečení, zajištění úrovně bydlení, zdravotní péče aj. Může se špatně přizpůsobovat 

kulturním tradicím a normám (Švarcová, 2000). 

  

F 71 - Středně těžká mentální retardace (IQ 49 – 35) 

Jedinci se středně těžkou mentální retardací se vyznačují omezením v neuropsychickém 

vývoji. Dítě začíná později sedět, chodit, je pohybově neobratné a lze pozorovat 

znatelnou nekoordinovanost pohybů. Až na výjimky se naučí jíst a udržovat osobní 

hygienu bez pomoci a pozná osoby ze svého okolí (Franiok, 2008).  

Je pozorovatelné výrazné opoždění rozvoje řeči a myšlení, které přetrvává až do 

dospělosti. Omezení psychických procesů je často provázeno epilepsií, neurologickými 

a tělesnými obtížemi, resp. somatickými vadami (Pipeková, aj., 1998; Pipeková, 2006). 

Jedinci se střední mentální retardací komunikují za pomoci jednoduchých vět nebo 

jednoduchých slovních spojení, slovník je obsahově chudý, často se vyskytují 

agramatismy (neschopnost gramaticky správně spojovat slova a věty). Někteří jedinci 

komunikují pouze nonverbálně. Zpomalen je i vývoj jemné a hrubé motoriky, celková 
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neobratnost přetrvává, pohyby nejsou koordinované a převládá neschopnost jemných 

úkonů (Pipeková, aj., 1998).  

V této skupině jsou podstatné rozdíly v povaze schopností. Někteří jedinci dosahují 

vyšší úrovně senzomotorických dovedností než v činnostech závislých na verbálních 

schopnostech, jiní jsou značně neobratní, ale jsou schopni sociální interakce a 

komunikace. Všichni jedinci jsou schopni samostatné chůze bez pomoci (Švarcová, 

2000). Samostatnost v sebeobsluze je mnohdy jen částečná. Jedinci jsou emocionálně 

labilní, nevyrovnaní, patrná je častá afektivní a nepřiměřená reakce, která často vede až 

ke zkratkovitému jednání (Franiok, 2008). Část je schopna vzdělávání se na speciální 

škole, nejschopnější jedinci mají možnost pracovat pod dohledem nebo v chráněném  

prostředí. Nejsou schopni samostatného řešení náročnějších situací. Někteří jsou 

zbaveni svéprávnosti nebo mají omezení v právních úkonech (Pipeková, aj., 1998).   

U většiny jedinců se středním mentálním postižením lze zjistit organickou etiologii. U 

většiny je přítomen dětský autismus nebo jiná pervazivní vývojová porucha8 (Švarcová, 

2000). 

 

F 72 - Těžká mentální retardace (IQ 34 – 20) 

Psychomotorický vývoj je značně opožděn již v předškolním věku, patrná je výrazná 

pohybová neobratnost, dlouhodobé a problémové osvojování koordinačních pohybů 

(Pipeková aj., 1998). Jedinci s těžkou mentální retardací mají často somatické vady s 

viditelnými příznaky celkového poškození centrální nervové soustavy (Pipeková, 2006). 

Celkově můžeme vývoj motoriky hodnotit jako výrazné opoždění hybnosti. Pohyby 

jsou nekoordinované a velmi hrubé. U některých jedinců se vyskytují automatické 

kývavé pohyby hlavy a někdy i trupu (Franiok, 2008).  

Základní hygienické návyky a činnosti týkající se sebeobsluhy si jedinci osvojí až po 

dlouhodobém tréninku, někteří nejsou schopni udržet tělesnou čistotu ani v dospělosti. 

Psychické procesy jsou značně omezeny, jedinci s těžkou mentální retardací mají velké 

problémy s koncentrací pozornosti. Řeč je primitivní, omezená na jednoduchá slova 

                                                 
8 Vývojová porucha zasahující celou osobnost. Záporně mění motorickou, emoční, volní, kognitivní, 
řečovou, celou osobnostní a psychosociální úroveň dítěte, což mu zabraňuje úspěšně se adaptovat ve 
společnosti (Švarcová, 2000). 
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nebo vůbec nevytvořena – s tím je spojen i minimální rozvoj komunikačních 

dovedností. V myšlení se tito jedinci dostávají do úrovně mechanického plnění 

základních úkonů a několika příkazů, a to zpravidla při podnětném sociálním prostředí a 

kvalitní péči (Franiok, 2008). Významně je porušena afektivní sféra. U těchto jedinců se 

objevuje náladová nestálost a velká impulzivita. Jedinci potřebují celoživotní péči 

(Pipeková, 1998).   

Možnosti vzdělávání a výchovy jsou omezené, ale včasná systematická, kvalifikovaná 

rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče může přispět k rozvoji motoriky, rozumových 

schopností, komunikačních dovedností a k celkovému zlepšení kvality života jedinců 

s těžkou mentální retardací (Švarcová, 2000).     

 

F 73 - Hluboká mentální retardace (IQ 20 a nižší) 

Neuropsychický vývoj jedinců s hlubokou mentální retardací je značně omezen po celý 

život. Minimální kapacita vývoje v oblasti senzomotoriky je limitována neurologickými 

příznaky, velmi patrny jsou i somatické vady. Jedinci mají nápadné stereotypní 

automatické pohyby celého trupu (Franiok, 2008). 

Jedinci s hlubokou mentální retardací mají těžce omezenou schopnost porozumět 

požadavkům či instrukcím nebo jim vyhovět. Jsou výrazně omezeni v pohybu, často 

bývají imobilní či dokonce inkontinentní (Švarcová, 2000). Úroveň myšlení a paměti je 

minimální, eventuálně žádná (Franiok, 2008). Komunikují velice primitivně za pomoci 

neverbální komunikace (např. kývání hlavou) (Švarcová, 2000). Řeč u těchto jedinců 

můžeme charakterizovat jako neartikulované výkřiky, maximálně jako echolalické 

opakování jednotlivých slov (Franiok, 2008). Nejsou schopni pečovat o základní 

potřeby a vyžadují neustálou pomoc a stálý dohled. IQ nelze přesně změřit, chápání a 

používání řeči je omezeno na vyhovění jednoduchým požadavkům. Jedinci zvládají 

jednoduché, zrakově prostorové orientační dovednosti (Švarcová, 2000). Často se stává, 

že nepoznají své okolí. Mají porušenou afektivní sféru a může dojít až 

k sebepoškozování (Pipeková, 2006). Jedinec s hlubokou mentální retardací se může při 

vhodném vedení a dohledu podílet na domácích a praktických úkonech a sebeobsluze.  
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U většiny osob s hlubokou mentální retardací lze určit organickou etiologii. Běžné jsou 

neurologické či jiné tělesné nedostatky postihující hybnost, epilepsie, často v kombinaci 

s postižením sluchu a zraku (Švarcová, 2000).        

 

F 78 - Jiná mentální retardace (s přidruženým  postižením) 

Stanovení stupně inteligence pomocí obvyklých metod je nesnadné nebo nemožné, 

protože se vyskytuje další přidružené poškození senzorického nebo somatického rázu 

(např. nevidomý, neslyšící, u jedinců s těžkými poruchami chování, osoby s autismem 

aj.) (Švarcová, 2000).     

 

F 79 - Nespecifická mentální retardace 

Mentální retardace je prokázána, ale pro nedostatek informací nelze jedince zařadit do 

žádné z výše uvedených kategorii (Švarcová, 2000).      

 

Hraniční pásmo mentální retardace 

Pásmo představuje stupeň inteligence na úrovni mírného až hlubokého podprůměru. 

Jedinci z tohoto pásma mají určité nedostatky, které jim znemožňují absolvovat běžnou 

základní školu. V lepším případě jsou vzděláváni na základní škole s individuálním 

vzdělávacím programem, nebo jsou přeřazováni do základních škol praktických. Do 

hraničního pásma spadá poměrně početná skupina jedinců. Nelze je zařadit do kategorie 

lehká mentální retardace, ale zároveň nedosahují na průměrnou mentální úroveň. 

Většinou se jedná o osoby z výchovně a sociálně nepodnětného prostředí - osoby 

duševně infantilní, s poruchami vědomí, s dětskou mozkovou obrnou, s lehkou 

mozkovou dysfunkcí – osoby neurotické, nemocné a fyzicky oslabené (Müller, 2001). 

Stručnou charakteristiku jedinců z hraničního pásma uvádí Koluchová (1989): Ve svém 

projevu v běžném životě nejsou nijak nápadní. Pomaleji chápou, mají omezené logické 

a abstraktní myšlení. Ostatní složky osobnosti nejsou nijak zvlášť změněny. Od období 

puberty jsou schopni určitého sebehodnocení, zároveň si uvědomují neschopnost učit se 

a přemýšlet jako lidé bez postižení. Schopnost určitého sebehodnocení rychle klesá 

v závislosti na hloubce postižení. Jedinci potřebují jistou individuální péči při utváření 
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adekvátního sebevědomí, sociální integraci i ve výchově. Jejich intelektové postižení 

může být kompenzováno jinými kladnými vlastnostmi a schopnostmi. 

 

 

2. 2. 3  Specifika osobnosti jedinců  s mentální retardací 

 

Nástin specifik osobnosti s mentální retardací je částečně rozpracován v definici 

Dolejšího (1978), kterou jsme uvedli v kapitole 2. 2. 1. Tato definice se snaží globálně 

načrtnout obraz mentální retardace. 

Jedinci s mentální retardací mají zvláštní postavení mezi osobami se zdravotním 

postižením. Jejich porucha postihuje psychické funkce, což u ostatních typů postižení 

nebývá primárně poškozeno (bývá až sekundárně narušena psychika z důvodu potřeby 

uplatnit se ve skupině). Zatímco u jiných postižení máme možnost kompenzace poruchy 

psychickou činností, u jedinců s mentální retardací se hledá kompenzační faktor 

převážně v oblasti manuální. Kompenzační možnosti jsou možné především u jedinců, 

kteří mají lehčí formu mentální retardace. Osoby s lehkou mentální retardací lze 

motivovat k učení, zaměřit je na jistý náhled do budoucna nebo pokusit se o vytvoření 

životního cíle (Langer, 1995).   

Dospělý jedinec s mentální retardací je opravdu dospělý. Jakkoliv je jeho chování 

dětské a fyzickému věku nepřiměřené, přeci jen má za sebou jistou životní zkušenost, 

kterou si prošel podobně jako stejně starý jedinec bez postižení. Každý jedinec 

s mentální retardací je osobnost, která má své potřeby duchovní, sexuální, kulturní a 

nikdo mu nemůže odpírat tyto možnosti (Marwick aj., 2003). 

Jednotlivé psychické funkce se u jedinců s mentální retardací vyznačují určitými 

specifiky, které vychází např. z nerovnoměrného vývoje těchto funkcí. Nelze při tom 

opomenout etiologii, tedy skutečnou příčinu poškození jejich bezprostředního (např. 

vnímání) i zprostředkovaného poznání (např. myšlení, řeč). Jednotlivé procesy 

přehledně uvádíme níže:  

Vnímání (percepce) - u jedinců s mentální retardací může dojít k nedostatečnému 

vnímání prvotně z důvodů neúplně vyvinuté centrální nervové soustavy, organického 
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poškození mozku, poruchy korové části analyzátoru nebo poruchy receptoru. Druhotně 

z důvodu mentálního poškození, poruchy poznávacích procesů, poruchy učení nebo 

nedostatečně podnětného prostředí (Müller, 2001). 

U jedinců s mentálním postižením je tento proces opožděný a probíhá s určitými 

odchylkami. Opožděnost má vliv na celý průběh jejich života. Zpomalen a snížen je i 

rozsah zrakového vnímání, který ztěžuje jedincům s mentální retardací orientaci 

v novém prostředí a v neobvyklých situacích (Bartoňová, 2007). Dítě není schopno 

rozlišení počitků a vjemů u tvarů, předmětů a barev. Vyskytuje se určitá neschopnost 

prohlédnout si materiál podrobně a vnímat všechny jeho detaily (Valenta aj., 2003). 

Například pokud se jedinec s mentální retardací dívá na obraz či předmět, nemá snahu 

prohlédnout si danou věc do detailů a vyznat se ve všech jejích vlastnostech (Švarcová, 

2000). Dále se můžeme setkat s nedostatečným prostorovým vnímáním, sníženou 

citlivostí hmatových vjemů. (Valenta aj., 2003). 

Müller (2001) rozepsal rozdíly ve vnímání rychlosti, ve výběrovosti, v zaměřenosti, 

v rozsahu a celistvosti, rozdíly ve vnímání prostoru, času a pohybu, rozdíly 

v diferenciaci vjemů a v koordinaci vnímání u osob s různými stupni postižení. 

Paměť – jedinci s mentální retardací si vše nové osvojují pomalu a po mnohačetném 

opakování. Rychle zapomínají naučené a nepřesně si vybavují pamětní stopy (Valenta 

aj., 2003). Osvojené poznatky a dovednosti nedokážou včas a vhodně použít v praxi 

(Švarcová, 2000). Ve fázi „vštípení“ nových informací používají mechanickou paměť a 

nesnaží se učivu porozumět. Jedinci s mentálním postižením si zapamatují o hodně 

méně informací než jedinci bez postižení, zapomínání probíhá intenzivněji. Fáze 

vybavení předchozích informací probíhá velmi pomalu a často s hrubými chybami 

(Bartoňová, 2007). 

U jedinců s lehkou mentální retardací má paměť spíše mechanický charakter, 

v některých případech nelze vyloučit ani logickou paměť nižší výkonnosti. Na sníženou 

kvalitu procesu logického zapamatování má výrazný podíl nedostatek představivosti. Je 

důležité dbát na vznik jasných představ, ale také na pochopení učiva. Ve fázi udržení je 

účinné, pokud zapamatování proběhlo za pomoci nemechanického osvojení. Fáze 
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vybavení je zatížena celou řadou neúmyslných, nelogických a neuspořádaných představ 

(Müller, 2001). 

Pozornost – záměrná pozornost jedinců s mentální retardací vykazuje nižší rozsah 

sledovaného pole, nestálost a rychlou unavitelnost, sníženou schopnost koncentrace na 

více činností. S nárůstem kvantity výkonu narůstá počet chyb. Záměrnou pozornost 

udrží mnohem kratší dobu než jedinci bez postižení (Valenta aj., 2003). 

Představivost - představy jedinců s mentální retardací jsou charakterizovány nejasností, 

nepřesností a neúplností. Je to dáno jejich poškozením psychických funkcí (Müller, 

2001). 

Myšlení – u jedinců s mentální retardací se myšlení utváří v podmínkách 

neplnohodnotného smyslového poznávání, nedostatečného rozvoje řeči a omezených 

praktických činností (Bartoňová, 2007). 

Myšlení jedinců s mentální retardací je zatěžováno přílišnou konkrétností a není 

schopno vyšší abstrakce a generalizace. Charakteristická je nepřesnost v analýze a 

syntéze myšlenek (Valenta aj., 2003). Někteří jedinci s lehkou mentální retardací se 

k určité abstrakci mohou dopracovat, ale potřebují neustálou stimulaci pozornosti na 

podstatné znaky při názorném vyučování. Myšlení u jedinců s mentální retardací se 

vyznačuje také dalšími zvláštnostmi jako stereotypností, nedůsledností, nekritičností, 

ulpíváním na určitém způsobu řešení a malou řídící funkcí (Müller, 2001). Nekritičnost 

myšlení spočívá v nepromyšleném jednání a následném nepředvídání důsledku 

(Švarcová, 2000). 

Řeč – u dětí s mentální retardací se sluchové rozlišování a vyslovování slov a vět 

vytváří později než u dětí bez postižení. Nedostatky fonematického sluchu jsou 

prohlubovány zpomaleným vývojem artikulace (Bartoňová, 2007). U jedinců s mentální 

retardací je verbální výkon v různé míře snížen, může být změněn a zpomalen. Mají 

nedostatky v artikulaci, porozumění, hodnocení,  rozhodování. Řeč je u těchto jedinců 

deformována po obsahové i formální stránce (Müller, 2001). Slovní zásoba je 

neobyčejně chudá, jedinci s mentálním postižením používají málo přídavných jmen, 

sloves a spojek (Bartoňová, 2007).  
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Fantazie – zdrojem fantazie jsou některé poznávací procesy, které jsou u jedinců 

s mentální retardací nepřesné. Vzhledem k této nepřesnosti a deficitům v myšlení a 

paměti je snížena schopnost vytvářet si nové významové celky (Müller, 2001).  

Emoce – v porovnání s jedinci bez postižení mají jedinci s mentální retardací menší 

schopnost ovládat se. Citová otevřenost souvisí s malou řídící funkcí rozumu, kterou lze 

prožitky tlumit. Často se jedinci s mentálním postižením dostávají do situací, které se 

nenaučili zvládnout a mohou u nich nastat neurotické či psychopatické příznaky. 

Intenzita citových reakcí klesá úměrně s věkem (Valenta aj., 2003).     

 

 

2. 2. 4  Diagnostika osob s mentální retardací 

 

Někteří žáci s nižšími rozumovými schopnostmi nezvládají učivo dané osnovami 

v plném rozsahu. Přesto nemusí být přeřazeni do speciálního školství. Na základě 

zhodnocení možností je třeba individuálně určit takový rozsah učiva (individuální 

vzdělávací plán), který žákovi umožní postup do vyššího ročníku a zároveň si osvojí 

základní učivo běžné základní školy. Diagnostikované rozumové schopnosti na 

podprůměrném stupni nebo stupni slabšího průměru jsou dostatečným důvodem pro 

tento postup. Pokud žák nezvládá rozsah individuálního plánu, přichází na řadu 

diagnostika (Zelinková, 2001).  

Z pohledu vzdělávání dětí se specifickými potřebami má velký význam diagnostika 

školní zralosti a připravenosti. Pokud žák není dostatečně připraven, mohou se objevit 

obtíže v soustředění, v podřizování se kolektivu a vedení učitele. Žák se často o 

hodinách baví, ruší svým chováním a pohybem okolí, neustále vykřikuje apod. Takové 

chování je jedním ze zdrojů problémů a zaostávání ve výuce. Se snižujícím zájmem o 

školu se objevují problémy v rodině a rodiče zároveň nechápou příčinu obtíží. Změny se 

mohou projevit i v chování doma (dítě ráno nechce vstávat, často ho bolí břicho, odmítá 

chodit do školy, je unavené, nechce se učit atd.) Školní zralost můžeme specifikovat 

jako zralost centrální nervové soustavy, která se projevuje odolností vůči zátěži, 

schopností koncentrovat se a emoční stabilitou (Zelinková, 2001). Školní připravenost 

je souhrn předpokladů úspěšně zvládnout školní situace (Vágnerová, 1996). 
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Pedagogická diagnostika je dlouhodobý proces, který musí brát v úvahu všechny 

systémy (rodina, společnost, škola), jež ovlivňují vývoj dítěte. Na základě stanovené 

diagnózy se volí nejvhodnější postupy, mění se podmínky tak, aby pomohly ke změně 

ve vývoji dítěte s cílem dostat ho na vyšší úroveň. Probíhající změny jsou v průběhu 

diagnostického procesu sledovány a posuzovány, zda je zvolený postup správný, či 

nikoliv (Zelinková, 2001). 

„Pedagogickou diagnostiku rozumíme poznávání i hodnocení výchovně vzdělávacích 

výsledků a podmínek, jakož i odhalování reálných výchovně vzdělávacích možností 

k přesnějšímu vymezování přiměřených výchovně vzdělávacích cílů pro adekvátní výběr 

co nejúčinnějších výchovně vzdělávacích prostředků v zájmu celkové optimalizace 

pedagogického procesu.“ (Blížkovský, 1997, s. 244)  

Diagnostika není předmětem výhradně psychologie, pedagogiky či lékařských věd. Měl 

by ji provádět každý, kdo se zamýšlí nad dítětem, každý na úrovni dané svými 

vědomostmi a specializací. Instituce, které provádí diagnostiku ve vztahu ke školskému 

systému, provádí rodina – rodiče, škola – pedagog, pedagogicko-psychologická poradna 

a speciálněpedagogické centrum – sociální pracovnice, zdravotnická instituce – lékaři, 

nebo zájmová organizace – vedoucí zájmových kroužků (Zelinková, 2001). 

Rodina by měla být prvním diagnostickou institucí. Rodiče mohou tušit a vypozorovat, 

že jejich dítě není zcela v pořádku nebo se nevyvíjí standardním způsobem. Nastávají 

obavy, nejistota a v některým případech až stres ještě dříve, než je postižení 

diagnostikováno. Často jsou to rodiče, kteří žádají o podrobnější psychologické či 

lékařské vyšetření. Rodič by měl být vždy všímavý ke všem činnostem dítěte, zda nemá 

s něčím problémy (Černá, 2008).    

Diagnostika ve školním prostředí je velice dlouhodobým procesem vycházející 

z pozorování v běžný školních situacích. Učitel vnímá žáka v průběhu celého dne, týdne 

školního roku. Uvědomuje si jeho reakce na úspěchy i neúspěchy a dlouhodobě sleduje 

jeho vývoj (Zelinková, 2001). Na základní škole je dítě diagnostikováno až třídním 

učitelem v průběhu školní docházky, jen ve sporných případech může následovat 

lékařské, psychologické a speciálněpedagogické vyšetření. Dítě doporučené do základní 
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školy praktické absolvuje komplexní vyšetření realizované a řízené pedagogicko-

psychologickou poradnou (Valenta, 1997). 

Speciálněpedagogická diagnostika je komplexní proces s cílem poznávání, posuzování a 

hodnocení vzdělávacího procesu a jeho účastníků. Důležitá je vzájemná spolupráce 

lékařů, psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, rodiny, školy, přátel a 

jiných osob, které by se mohly přímo podílet na úspěšném rozvoji konkrétního jedince 

(Slowík, 2009). Lékařská diagnostika stanový druh postižení a následnou terapii. 

Diagnostika v psychologii zkoumá psychické vlastnosti, procesy, stavy a také postoje 

k vlastnímu postižení. Diagnostika v sociální oblasti je zhodnocením činitelů, které 

spolupůsobí na utváření osobnosti, ovlivňují výchovu, postoje a vztahy jedince 

s postižením k sobě i k okolí. Speciálněpedagogická diagnostika na rozdíl od 

pedagogické diagnostiky probíhá individuálně (Pipeková, aj., 1998). 

  Nejčastěji používané diagnostické metody jsou (Slowík, 2009):  

 osobní, rodinná a školní anamnéza; 

 záměrné i nezáměrné pozorování;  

 rozhovor;  

 psychologické, pedagogické a didaktické testy či dotazníky; 

 písemné i ústní zkoušení (metoda ověřování vědomostí a dovedností; 

 analýza výsledků činností; 

 přístrojové metody (např. vyšetření sluchu metodou audiometru apod.). 

V pedagogicko-psychologických poradnách, ale i ve speciálněpedagogických centrech 

se provádí komplexní odborné vyšetření. Speciální pedagogové a psychologové se 

zaměřují především na diagnostiku v oblastech: 

 motoriky – hrubá, jemná, oční pohyby, grafomotorika, pohybová koordinace, 

senzomotorika aj.; 

 percepce – vestibulární, taktilní, sluchová, zraková, kinestetická rytmická; 

 komunikace – verbální a neverbální; 

 rozumové schopnosti – testy inteligence; 

 lateralita – zjištění dominantní strany; 

 časová a prostorová orientace; 
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 sociální faktory – rodina, škola, vztahy s okolím; 

 tělesné a psychické charakteristiky – vývojové ukazatele, chování, emoce, 

motivace, zájmy, paměť aj.; 

 úroveň schopností a dovedností (např. čtení, psaní, počítání apod.) (Slowík, 2009). 

 

 

2. 2. 5  Možnosti základního vzdělávání jedinců s mentální retardací  

 

V této kapitole se zaměřujeme na možnosti vzdělávání žáků s různým stupněm mentální 

retardace v období povinné školní docházky. 

Hlavním úkolem diagnostiky ve vstupním období je vhodné zařazení žáka s mentální 

retardací do základní školy, základní školy praktické nebo základní školy speciální. 

V období školní výuky se setkáváme s pojmy výchova a vzdělání neboli edukace 

(Černá, 2008). Snížená úroveň rozumových schopností často vyvolává předsudek, že 

vzdělávání žáků s mentální retardací není smysluplné a efektivní. Naopak tito lidé se 

musí učit i to, co se ostatní naučili přirozeně a spontánně (Slowík, 2009). Úspěch 

edukace žáků s mentálním postižením závisí na několika faktorech, z nichž 

k nejdůležitějším patří druh, forma a typ mentální retardace, hloubka postižení, 

etiologický faktor, či kombinace s dalšími vadami. Důležitá je ochota a schopnost 

spolupráce mezi pedagogem a jedincem s postižením (Pipeková, 1998).    

Edukace žáků s mentální retardací má svá specifika, která jsou individuální, a je 

žádoucí, aby se jim vzdělávací proces přizpůsobil. Jedná se o tzv. speciální vzdělávací 

potřeby, které je nutné v procesu edukace respektovat a naplňovat. Nejde pouze o 

vzdělávací potřeby v období povinné školní docházky, ale o celoživotní vzdělávání. 

Speciální vzdělávání se týká převážně jedinců s těžkou a hlubokou mentální retardací, 

kteří nezvládají ani základy čtení, psaní a počítání. Snahou vzdělávání u těchto jedinců 

je získání potřebných sociálních zkušeností a přizpůsobení se požadavkům svého okolí, 

stát se samostatnějším a méně závislým na pomoci druhých. Velikou podporou v oblasti 

vzdělávání je úprava školního prostředí a individuální přístup pedagoga k žákovi. Učitel 

by měl být konkrétní a měl by umět vhodně kombinovat verbální projev s praktickou 
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ukázkou či obrázkem, složitější úkoly rozložit na menší kroky a demonstrovat ukázkou. 

Po úkolu je vhodné zařazení zpětné vazby (Černá, 2008). 

Žáci s těžkou mentální retardací, příp. s kombinovaným postižením se zpravidla 

vzdělávají na základní škole speciální (Slowík, 2009). Edukační proces na základní 

škole speciální se zaměřuje na vypěstování základních návyků sebeobsluhy, osobní 

hygieny, rozvoj přiměřených poznatků a pracovních dovedností s předměty denní 

potřeby. V těchto školách jsou upravené podmínky pro vzdělávání: malý počet žáků ve 

třídě, třídy jsou přizpůsobeny jejich potřebám, speciální učebnice, přizpůsoben je i 

časový rozvrh a je kladen důraz na klidné, nehlučné a nestresující prostředí tříd i školy. 

V žácích by tyto podmínky měly vyvolat pocit bezpečí, jistoty a možnost lepší 

koncentrace. Edukační proces je na těchto školách desetiletý, během této docházky si 

žáci osvojí velkou řadu poznatků a dovedností, které zvýší jejich samostatnost a 

soběstačnost. Některé vědomosti získané na základní škole speciální mohou uplatnit 

v životě (např. při vyplňování volného času, při různých formách tvořivé činnosti, 

zájmových aktivit, rekreace, zábavy aj.). Cílem základní školy speciální je rozvoj 

psychických i fyzických schopností, vybavení jedinců vědomostmi, dovednostmi a 

návyky, které jim umožní lepší zapojení do společenského života (Švarcová, 2000).  

Jednou z možností vzdělávání jedinců s lehkým či středním stupněm mentální retardace 

je vzdělávání na základní škole praktické (viz kapitola 2. 1). 

Jedinci s mentální retardací mají ale také možnost integrace do běžných tříd základních 

škol. V rámci experimentu začaly pilotní pokusy o integraci těchto žáků na konci 90. 

let. Zákon č. 561/2004 Sb. se snaží upřednostnit vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v běžných třídách základních a středních škol formou 

individuální integrace.  

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami upravuje vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 

Sb., která mj. uvádí i pravidla pro vypracování individuálního vzdělávacího plánu9. Ten 

                                                 
9 Individuální vzdělávací plán respektuje speciální vzdělávací potřeby a přibližuje vzdělání každému 
jedinci s postižením. Je sestaven odborníky ve spolupráci s rodiči. Plán je pravidelně kontrolován,  příp. 
doplňován a měněn na základě hodnocení efektivnosti přijatých vzdělávacích opatření a dosažení 
výsledků. Vychází z posouzení dosažené úrovně vědomostí a dovedností žáka, stanoví jednotlivé cíle, 
kterých má být dosaženo v určitém časovém období (Slowík, 2009). 
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pro daného žáka vytváří škola ve spolupráci se speciálním poradenským zařízením a 

rodiči. Úspěšnost individuálního vzdělávacího plánu je ovlivněna řadou faktorů.  

Velkou roli v integraci hraje (Slowík, 2009): 

 prostředí školy – bezbariérovost prostoru, vstřícné klima; 

 kompetence a postoje pedagogů ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami; 

 spolupráce se školskými poradenskými zařízeními; 

 přijetí ze strany pedagogů, spolužáků atd.; 

 míra a kvalita speciálních metod, postupů, forem a dalších podpůrných prostředků; 

 dominující pohledy na integraci ve společnosti i v místní komunitě. 

Pro integrované vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je vypracována 

samostatná příloha rámcového vzdělávacího programu (viz kapitola 2. 1). Postupně 

vznikají jednotlivé varianty rámcových vzdělávacích programů pro speciální vzdělávání 

žáků s těžkými formami postižení (Slowík, 2009). 

Integrace má na většinu žáků s postižením dobrý psychologický dopad. Někteří jedinci 

se ve společnosti „nepostižených“ žáků cítí velice dobře, dokážou s nimi komunikovat a 

využívat jejich zájmu a pomoci. Integrace žáků s mentální retardací může mít pozitivní 

vliv na morální vlastnosti spolužáků, kteří se snaží pomáhat a vytvářet si kladné vztahy 

s žáky s postižením (Švarcová, 2000). 

Skutečná efektivita vzdělávání integrovaných žáků s mentální retardací nelze zkoumat. 

Výzkum by byl složitý, protože míra mentální retardace u jednotlivých žáků je odlišná, 

zároveň každé dítě se vyvíjí ve specifických sociálních podmínkách. Dále nikdo 

nemůže přesně odhadnout, jakého vzdělání by dosáhl žák na základní škole praktické či 

základní škole speciální. Postoj učitelů k integraci je spíše kritický, protože žák má 

problémy s koncentrací a pedagog musí každou hodinu vykládat dvojí učivo. To může 

být pro jedince s mentálním postižením velmi náročné a výklad učiva intaktním žákům 

je může rušit. Tento způsob výuky je náročný nejen pro jedince s postižením, ale i pro 

pedagoga a ostatní žáky. Pedagogové se nemohou naplno věnovat žákům s postižením, 

kteří vyžadují spíše individuální a klidný přístup. Přeci jen speciální pedagog 

s psychopedickou kvalifikací prošel jistým systematickým vzděláním, zná specifika 
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jedinců s mentální retardací, specifické problémy jejich percepce, pozornosti, paměti, 

emocionality, má osvojenou metodiku vzdělávání a dobře zná vzdělávací obsahy, které 

jsou žáci schopni zvládat (Švarcová, 2004). 

 

 

2. 3  PROBLEMATIKA JEDINCŮ SE SOCIÁLNÍM 

ZNEVÝHODNĚNÍM  

 

Základní školu praktickou navštěvují také žáci, pocházející ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Dle zákona č. 561/2004 Sb., § 16 se za sociální znevýhodnění považuje 

rodina s nízkým sociokulturním postavením, ohrožena sociálně patologickými jevy, 

nařízená ústavní či ochranná výchova, ale také postavení azylanta.  

Základní podmínkou pro zdravý vývoj jedince je rodina, která umožňuje jedinci, resp. 

dítěti uspokojení základních psychických potřeb, hlavně potřebu bezpečí a trvalého 

citového vztahu. Rodina by měla poskytovat svým dětem základní výkladové vzorce 

pro poznávání světa, ale působí také na sebepojetí a sebehodnocení dítěte. Rodina se tak 

stává podstatným činitelem při utváření osobnosti dítěte, zároveň však mohou vznikat 

různé odchylky a deformace (Vaníčková aj., 1995). Rodiče by tedy měli saturovat 

potřeby dítěte a zároveň by měli být určitými vzory. Děti se učí nápodobou a snaží se 

přiblížit svému vzoru – rodiči. Pokud se rodiče nechovají dle norem, dítě si přesto 

osvojí jednání rodičů (Vágnerová, 1996). Některé rodiny nefungují tak, jak by měly, 

takovou rodinu nazýváme jako dysfunkční. Dysfunkce se zpravidla projevuje 

výchovným a zároveň citovým zanedbáním dítěte. Je mnoho faktorů, které vedou ke 

zvýšení rizika špatného zacházení s dítětem. Jsou to například nedostatky v sociální 

orientaci, omezená schopnost empatie, rigidita, nízké sebehodnocení, špatná zkušenost 

z vlastního dětství nebo chování projevující se nedostatečnou sebekontrolou, 

impulzivitou či potřebou projevit negativní city (Vágnerová, 1999). 

Pedagogické výzkumy sociálního znevýhodnění dětí potvrdily vztah mezi úrovní 

vzdělání a rodinným prostředím. Míra sociálního znevýhodnění žáků se stanovuje na 

základě konkrétních charakteristik jako např. nízký stupeň vzdělání rodičů, neúplná 
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rodina, nízký rodinný příjem, nízké profesní postavení rodičů či nezaměstnanost, nízká 

úroveň bydlení nebo menšinový původ (Průcha, 2009).  

Dunovský (1999) nazval děti z rodin sociálně znevýhodněných jako „sociálně 

maladaptované“. Tyto děti jsou ve vývoji poškozeni převážně ve sféře sociálního života. 

Toto poškození vede k výchovným potížím, poruchám v sociálních vztazích i v adaptaci 

na okolní svět v takové míře, že jejich chování se vymyká normám a často dochází 

k selhání školnímu, sociálnímu i morálnímu.  

Neúspěch dítěte ve školním prostředí má tedy řadu příčin. Jednou z nich je sociální 

zanedbanost, která se objevuje u dětí s nedostatečnou rodinnou péčí (Dunovský, 1999). 

Sociálně zanedbané dítě je charakteristické odchylkami v řeči, v citech a v projevech 

chování (Novotná, 1997). Sociální zanedbanost bývá příznačná i pro jedince romského 

etnika (Dunovský, 1999) 

 

 

2. 3. 1  Jedinci romského etnika   

 

Z historie i současného chování Romů je známo, že svoboda je pro tuto komunitu jedna 

z nejpodstatnějších hodnot (Balvín, 2004). Velmi nízkých hodnot dosahuje vztah Romů 

ke vzdělávání, lze říci, že vzdělání je nezajímá a je pro ně nepodstatné (Šotolová, 2008).  

Odlišné kulturní a sociální prostředí v sobě zahrnuje jiné pojetí hodnot, nízkou 

socioekonomickou a vzdělanostní úroveň, často doprovázenou vysokou 

nezaměstnaností (Průcha, 2009). Vztah romských rodičů k dětem v posledních letech 

poklesl. Rodiče jsou k dětem  lhostejní, v některých případech dítě odmítají a opouští je. 

Dítě tedy nemá dostatečně saturované základní potřeby, které by jim rodič měl 

poskytnout (Dunovský, 1999).  

V procesu vzdělávání romských žáků můžeme identifikovat celou řadu příčin školní 

neúspěšnosti (Dunovský, 1999) – např. odlišný jazykový vývoj, odlišná kvalita plnění 

rodinné výchovy, nedocenění významu vzdělání, nedostatečná příprava na školu, ale 

také nedostatečná připravenost pedagogů pro práci s minoritami (Šotolová, 2008). 

Pokud je dítě úspěšné, zprostředkovává styk rodiny s úřady, stará se o rodiče, vyřizuje 
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písemnosti aj. Dítě je pak plně vytížené jinde než v rámci školních úkolů a ztrácí 

motivaci pro úspěchy ve škole. Komunita tedy brzdí úspěchy a pokroky dítěte ve škole 

(Dunovský, 1999).   

Aktuálně se zdá, že romské děti nedokážou přijmout a použít češtinu v celé její pestrosti 

a rozsahu, protože ani jejich rodiče či členové komunity češtinu neovládají a nedokážou 

ji zprostředkovat. Statistiky dokládají, že romské děti propadají 14x častěji než ostatní 

děti, 30x častěji dokončují základní povinnou docházku v nižším ročníku a 28x častěji 

jsou převedeny na základní školu praktickou (Dunovský, 1999). 

 

 

2. 4  MOTORICKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI 

 

2. 4. 1  Definice, struktura a charakteristika motorických schopností  

 

Motorická schopnost je sjednocením vnitřních biologických vlastností organismu, která 

podmiňuje provedení určité skupiny pohybových úkolů. Jde vždy o sjednocení 

biologických (funkčních, morfologických, psychických aj.) systémů, které spolupracují 

při provádění určité pohybové činnosti (Hájek, 2001). V organismu člověka jsou vnitřní 

biologické vlastnosti zpravidla funkcemi jednotlivých orgánů, vlastnostmi jednotlivých 

tkání a jsou vždy na různém stupni aktivity přítomny (Čelikovský aj., 1990).  

Základem rozvoje motorických schopností jsou dědičně ovlivněné předpoklady, které 

ovlivňují jejich přirozenou úroveň, kvalitu i kvantitu jejich rozvoje (Bursová, Rubáš, 

2003). 

Struktura motorických schopností je předmětem teoretických úvah od počátku 20. 

století. Výsledkem těchto úvah je řada teorií struktury motorických schopností 

(Čelikovský aj., 1990). Nejčastěji uváděná struktura dělí pohybové schopnosti do dvou 

základních skupin. První skupinou jsou kondiční schopnosti a druhou schopnosti 

koordinační (Bursová, Rubáš, 2003).  

Kondiční schopnosti podmiňují metabolické procesy, souvisí se získáváním a 

využíváním energie pro vykonání pohybu. Podle fyzikálních charakteristik, které 
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v pohybu převažují (síla svalové kontrakce, rychlost pohybu a trvání pohybu), 

rozlišujeme komplex kondičních cvičení na schopnosti silové, rychlostní a vytrvalostní. 

Každá z těchto podskupin se dále dělí vnitřně (Dovalil aj., 2008).   

Koordinační schopnosti jsou dominantně ovlivněny centrálními mechanizmy řízení a 

regulace pohybu (Bursová, Rubáš, 2003). Komplex těchto schopností je dále členěn na 

schopnosti kinesteticko diferenciační, rovnováhové, rytmické, orientační a schopnost 

řešit prostorové a časové struktury pohybu (Čelikovský aj., 1990) Problematice 

obratnostních schopností se podrobněji věnujeme v kapitole 2. 4. 1. 1. Hlavním 

důvodem pro přiblížení koordinačních schopností je cíl naší práce, kdy porovnáváme 

motorické schopnosti (obratnostní schopnosti) žáků základní školy praktické s žáky 

základní školy. 

Motorické schopnosti jsou relativně stálé v čase, prostředím jsou ovlivňovány jen 

částečně (Čelikovský aj., 1990). Jejich úroveň je trénovatelná záměrným a 

systematickým tréninkem (Dovalil aj., 2008). Proces tréninku je dlouhodobý, pozvolný 

a poměrně pomalý. Je podmíněn vnějšími a vnitřními faktory, děje se v souvislosti s 

obecnými vývojovými zákonitostmi organismu. Kromě měnící se úrovně v průběhu 

ontogeneze dochází k jejich diferenciaci. Pro úroveň těchto schopností je rozhodující 

aktuální zdravotní a psychický stav jedince, vnější podmínky apod. (Bursová, Rubáš, 

2003). 

 

 

2. 4. 1. 1  Obratnostní schopnosti  

 

V současné době se při výkladu pojmu a struktury obratnostních schopností využívá 

systémového přístupu. Jde o uskutečnění základních metodologických požadavků 

zahrnout objekt komplexně se zřetelem na všechny jeho existující vazby a souvislosti. 

Z tohoto hlediska je mnohdy užíván termín koordinační schopnosti (Hájek, 2001). 

Bursová, Rubáš (2003) uvádí, že pojem koordinační schopnosti zavedli autoři Meinel a 

Schnabel (1976), kteří takto separovali psychomotorické předpoklady k motorické 

činnosti od kondičních schopností. 
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Koordinační schopnosti lze definovat jako schopnost přesně realizovat složité 

časoprostorové struktury pohybu. Jedná se o plnění relativně samostatného komplexu 

pohybových úkolů, které jsou charakteristické acyklickou strukturou pohybu. Obratnost 

velmi úzce spojujeme s procesy řízení a regulace motoriky (Čelikovský aj., 1990). 

Velké nároky jsou kladeny na složitost a rychlost pohybu, přesnost úkolu při činnosti. 

Koordinační schopnosti nejsou některak energeticky náročné, hlavní je funkce centrální 

nervové soustavy a nižších řídících center (Dovalil aj., 2008).  

Komplex obratnostních schopností rozdělujeme do tří skupin, které nejsou na stejné 

úrovni. Jejich úloha je dána postavením v regulační oblasti. Jednotlivé elementy 

systému obratnostních schopností (oblast 1 a oblast 2, jsou samotnými subsystémy) se 

integrálně projevují v oblasti 3, kterou chápeme jako vlastní projev obratnosti:  

 

1. oblast vlastností regulátorů (senzomotorické vlastnosti) 

 a) kinestetická diferenciační schopnost, 

 b) rovnováhová schopnost, 

 c) rytmická schopnost, 

 d) orientační schopnost, 

 e) příp. další schopnosti, 

2. oblast vlastností regulované soustavy (vlastnosti pohybové soustavy - př. pohyblivost, 

pružnost apod.), 

3. oblast regulovaného pohybu (obratnost) 

 a) schopnost řešit prostorovou strukturu pohybu, 

 b) schopnost řešit časovou strukturu pohybu (Čelikovský aj., 1990). 

 

Níže uvádíme krátké charakteristiky jednotlivých elementů systému koordinačních 

schopností: 

Kinestetická diferenciační schopnost umožňuje rozlišovat parametry vlastního 

pohybu (trvání pohybu, způsoby svalového napětí a kontrakce). Je závislá na 

jednotlivých kinestetických regulátorech (analyzátory propriorecepční a somestetické), 

jejichž funkce spočívá v rozlišování prostorových, časových a silových charakteristik 

struktury pohybu (Hájek, 2001). Tato schopnost patří k nejdůležitějším regulátorům 
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pohybu. Umožňuje správné řízení pohybu a má řídící funkci ve všech pohybech 

(Čelikovský aj., 1990). 

Rovnováhová schopnost je předpokladem pro udržení polohy těla nebo částí těla 

v relativně stabilní, resp. vratké poloze nebo v průběhu pohybové činnosti (Bursová, 

Rubáš, 2003). Rozlišujeme ji na statickorovnováhovou schopnost (udržení těla ve 

vratké poloze bez lokomoce), na dynamickorovnováhovou schopnost (provedení 

pohybu při přesunu těla na úzké ploše či pohyblivém předmětu), na balancování 

předmětu na vratké ploše (Hájek, 2001). Úroveň této schopnosti je výsledkem složitých 

reflexních dějů (reflexy posturální, polohové a vzpřimovací), svalové rovnováhy 

posturálních svalových skupin a jejich klidového napětí, úrovně funkce vestibulárního 

aparátu, polohy hlavy a proprioreceptorů šíjového svalstva, zrakové kontroly, stavby 

těla, psychického stavu apod. (Bursová, Rubáš 2003). „Uplatňuje se při malé opěrné 

ploše, při rotačních pohybech a při velkých a náhlých změnách těžiště těla“ (Hájek, 

2001, s. 54). 

Rytmická schopnost umožňuje strukturaci pohybů do rytmického tvaru. Jedná se o 

rytmickou percepci, tj. vnímání a reprodukce rytmů na sluchové, zrakové či taktilní 

podněty. Dále se jedná o rytmickou realizaci pohybu, tj. provedení rytmického tvaru 

v pohybové činnosti (Čelikovský aj., 1990). 

Orientační schopnost umožňuje okamžité a přesné zachycení všech důležitých 

informací o pohybové činnosti. Lze nazvat jako percepční pohotovost, tj. spojení a 

kontinuita zrakové percepce s vyššími psychickými procesy (analýza situace, 

klasifikace, rozhodování a výběr řešení) (Hájek, 2001).  

Pohyblivost je schopnost provádět pohyb ve velkém kloubním rozsahu. Lze také použít 

pojem ohebnost. Závisí na anatomické stavbě kloubů, pružnosti vazů, šlach a svalů, na 

jejich uvolnění a protažení, reflexní aktivitě svalů daného kloubu, celkovému 

psychickému stavu, věku, únavě, teplotě vnějšího prostředí, ale i na síle činných svalů. 

Rozlišujeme statickou (setrvání v krajní poloze) a dynamickou (krajní polohy je 

dosaženo švihem) pohyblivost (Dovalil aj., 2008).  
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Schopnost řešit prostorovou strukturu pohybu je schopnost zhodnocovat prostorové 

vztahy objektů mezi sebou ve vztahu k poloze vlastního těla, příp. částí těla (Čelikovský 

aj., 1990). 

Schopnost řešit časovou strukturu pohybu představuje systém předpokladů provést 

pohyb v takovém časovém intervalu, který je nejvýhodnější k provedení pohybové 

činnosti. Jedná se o schopnost správného načasování (timingu) (Hájek, 2001).  

 

 

2. 4. 2  Definice, struktura a charakteristika motorických dovedností 

 

Pohybové dovednosti jsou učením získané předpoklady jedince správně, účelně, 

efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly. Dovednost je komplexem, týkající se 

motoriky člověka s uplatněním psychiky a fyziologické funkce (Dovalil aj., 2008).  

Bursová, Rubáš (2003) definuje dovednost jako „naučený pohyb, jehož vykonávání 

závisí na pohybové činnosti a zkušenosti“ ((Bursová, Rubáš, 2003, s. 24). 

Ve struktuře motorických dovedností vystupují do popředí jednotlivé oblasti činností, 

které se označují jako druhy motoriky. Z tohoto hlediska lze motorické dovednosti 

rozlišovat na základní, pracovní, bojové, umělecké, sportovní a tělovýchovné. 

Dovednosti jsou takovými motorickými činnostmi, které se v průběhu vývoje mění, 

vznikají a zanikají (Hájek, 2001). Čelikovský (1990) z hlediska struktury pohybu 

rozlišuje dovednosti rytmické, cyklické a acyklické, symetrické a asymetrické, statické 

a dynamické. Dobrý (1997, in Hájek, 2001) dělí dovednosti dle vnějšího projevu, doby 

trvání či vnitřní kompaktnosti na diskrétní dovednosti, kontinuální dovednosti, sériové 

dovednosti, otevřené dovednosti, uzavřené dovednosti.  

Na rozdíl od schopností se dovednost vztahuje na jeden pohybový úkol (např. 

dovednost házet), a proto je vždy úkolově specifická. Motorickou dovedností je 

současně označován i samotný výsledný pohyb, který má neurofyziologickou podstatu. 

Psychomotorický projev pohybové dovednosti je závislý na řadě faktorů jako např. na 

pochopení struktury dané dovednosti, pohybových zkušenostech, úrovni pohybových 

schopností, psychických procesech, ale i somatických vlastnostech, popř. materiálním 
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vybavení. Pohybové dovednosti si jedinec osvojuje, zdokonaluje, stabilizuje a uplatňuje 

v procesu motorického učení (Hájek, 2001).  

 

 

2. 4. 3  Motorické schopnosti jedinců s mentální retardací 

 

Většinu jedinců s mentální retardací charakterizuje celková nebo částečná atypičnost 

motorického vývoje. Poruchy motoriky nelze přesně formulovat, protože pohybové 

projevy každého jedince jsou velice rozmanité a záleží na stupni postižení jedince. 

Společným znakem motorických projevů je snížená přesnost pohybu, jejíž úroveň 

kulminuje mezi 7. – 12. rokem. Na nižší úrovni je kvalita pohybových projevů, menší je 

i zásobník pohybových dovedností (Karásková, 1993). Kysučan (1990) doplňuje 

projevy jedinců s mentální retardací o motorický infantilismus a disharmonickou chůzi. 

Jedince s mentální retardací dělíme z hlediska aktivity na eretický typ a torpidní typ. 

Eretický typ je ve svých projevech zbrklý, impulsivní, používá grimasy, má motorické 

zlozvyky a nadbytek pohybových činností, je hyperaktivní. Tzv. pohybový luxus 

vyvolává silná iradiace v centrální nervové soustavě. Torpidní typ se naopak vyznačuje 

pasivitou, má pomalejší pohyby, jedinci jsou pohybově negramotní a velice nemotorní. 

Apatičtí jedinci bývají bázliví a strach pro ně představuje těžko překonatelnou překážku 

(Karásková, 2005).  

Výzkum sledující úroveň fyzické aktivity žáků s mentální retardací, ale i intaktních 

žáků během školního roku a během prázdnin potvrdil, že intaktní děti byly o 53 % 

aktivnější o prázdninách a o 133 % aktivnější v hodinách tělesné výchovy než děti 

s mentální retardací (Slezynski, Zosgornik, 1991). Autoři doporučovali, aby snahy o 

zvýšení fyzické aktivity začínaly v letech nástupu do základní školy. Tento výzkum se 

současně věnoval vlivu volnočasové aktivity a vlivu televize na fyzickou zdatnost.  

Obecně mají jedinci s mentální retardací prokazatelně nižší úroveň koordinačních 

schopností. Snížení úrovně se projevuje v obratnosti, při jemné i hrubé motorice, 

v kinestetickodiferenciačních schopnostech (např. odhad vzdálenosti, odhad trvání 

časového úseku motorické činnosti, špatná prostorová orientace, špatné odhadnutí a 
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udržení tempa). Jedinci s mentální retardací mají sníženou rovnováhovou schopnost 

(Karásková, 2005). Sílové, rychlostní i vytrvalostní schopnosti (a celkově fyzická 

aktivita) je u osob s mentální retardací také na nižší úrovni (Kysučan, 1990). 

Většina jedinců s mentální retardací nemá v důsledku svého postižení dostatek 

rozumových zábran při provádění nevhodných a nebezpečných činností, často 

nedovedou odhadnout následky svého jednání a chování. Jedinci nejsou schopni 

správně zhodnotit situaci ve vztahu ke svým omezeným možnostem (Karásková, 1993).   

Švarcová (2000) stručně charakterizuje poruchy motoriky u jedinců s mentální retardací 

dle stupně jejich postižení. Motorický vývoj jedince s lehkou mentální retardací je 

opožděn. Jedinci se střední mentální retardací mají výrazné opoždění motoriky, jsou 

mobilní. Jedinci s těžkou mentální retardací se vyznačují častými stereotypními 

automatickými pohyby, je patrné výrazné porušení motoriky, někteří jsou imobilní. 

Jedinci s hlubokou mentální retardací jsou ve většině případů imobilní nebo mají 

výrazné omezení pohybu 

 

 

2. 4. 3. 1  Testování motorických schopností u jedinců s mentální retardací 

 

Úroveň motoriky je důležitá pro další rozvoj kompetencí. V rámci motoriky testujeme 

zvlášť jemnou a hrubou motoriku. Postižení motorického vývoje může být ve shodě 

s úrovní mentální retardace a může s ní být etiologicky spojeno. Vývoj motoriky se 

nejčastěji zjišťuje podle výkonů v motorických testech nebo podle vývojových norem 

motoriky (např. Gesselova škála aj.) (Černá, 2008).  

Úroveň pohybových schopností lze zjistit prostřednictvím motorických testů. 

V pohybovém testu volíme takové úkoly, jejichž výsledek je minimálně ovlivněn úrovní 

zvládnutých pohybových dovedností (techniky) a splňuje požadavky na vědeckou 

metodu. Jednotlivé pohybové testy sdružujeme do testových baterií, výsledky nám 

podají komplexnější obraz o úrovni pohybové zdatnosti jedince s mentální retardací 

(Karásková, 1993). 

 43



 

Používanou metodou pro hodnocení jemné motoriky je Míkův test – test orientační 

dynamické praxe. Obsahuje osm položek zaměřených na pohyby rukou, nohou a jazyka. 

Úroveň jemné motoriky testujeme např. dexterimetrem, činností se šroubky, tyto 

zkoušky zjišťují koordinaci a rychlost pohybů dolních končetin (Černá, 2008).  

V oblasti zjišťování vývoje jemné a hrubé motoriky u osob s mentálním postižením je 

klasickou metodou Motometrická škála Oseretzkého (Černá, 2008). Originální spis testu 

Oseretzkého byl poprvé publikován v Rusku v roce 1923, poté byl přeložen do mnoha 

jazyků a byl mnohokrát modifikován. Tento test je vhodný i pro mladší žáky na nižší 

rozumové úrovni. Stupnice motorické vývoje je obzvláště užitečná při testování jedinců 

s mentální poruchou, kteří mají často opožděnou motoriku (Anastasi, 1961). 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

 

Cíl práce: 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň motorických schopností žáků 8. a 9. 

ročníků základních škol praktických pomocí testu Oseretzkého a získané hodnoty 

porovnat se žáky 8. a 9. ročníku běžné základní školy. 

 

 

Úkoly práce: 

 studiem odborné literatury se seznámit s problematikou jedinců s mentální 

retardací, psychopedie, s problematikou jedinců se sociálním znevýhodněním a 

jedinců romského etnika  

 vybrat vhodný test koordinačních schopností 

 zkontaktovat jednotlivé základní školy, zda je možné provést testování žáků 

 zajistit souhlas Etické komise UK FTVS pro testování  

 pomocí testu Oseretzkého zjistit úroveň koordinačních schopností žáků 8. a 9. 

ročníku základních škol praktických a základní školy 

 hodnoty výkonů žáků v testech statisticky zpracovat a vyhodnotit 

 

 

Hypotéza: 

Na základě studia odborné literatury a zkušeností získaných z praxe byla stanovena tato 

hypotéza: 

 

Předpokládáme, že výsledky jednotlivých motorických testů, ale i hodnocení celkového 

výkonu v testové baterii budou u žáků základních škol praktických v porovnání se žáky 

základní školy na nižší úrovni. Hodnota Cohenova koeficientu “d“ použitého ke 

stanovení věcné významnosti rozdílu výkonů žáků základních škol praktických a žáků 

běžné základní školy v testu Oseretzského bude činit minimálně 0,5. 
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4  METODIKA PRÁCE  

 

4. 1  CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

 

Výzkum byl proveden u žáků 8. a 9. ročníků podbořanské základní školy praktické, 

žatecké základní školy praktické a podbořanské základní školy. Z důvodu malého počtu 

žáků na základní škole praktické v Podbořanech, kde pracuji jako učitelka tělesné 

výchovy, byla oslovena základní škola praktická v Žatci, která občas spolupracuje 

s podbořanskou základní školou praktickou. Celkově se testování zúčastnilo 101 žáků 

uvedených škol. Z tohoto počtu bylo 43 žáků ze základních škol praktických (16 dívek a 

27 chlapců) a 58 žáků ze základní školy (27 dívek a 31 chlapců). Ředitelé vybraných 

škol výzkum uvítali bez sebemenších problémů. 

Testování se zúčastnili žáci, kteří nemají žádné zdravotní omezení a účastní se hodin 

tělesné výchovy pravidelně. Nikdo ze žáků základní školy praktické neměl nižší stupeň 

mentální retardace, než je lehká. Níže uvádíme krátkou charakteristiku škol, které se do 

testování zapojily. 

 

Základní škola praktická v Podbořanech 

Tato škola je speciální pedagogické zařízení, které poskytuje vzdělávání žákům se 

sníženými rozumovými schopnostmi, žákům se specifickými poruchami učení a 

chování a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Škola nemá bezbariérový přístup.  

Budova školy je patrová. Jsou zde tradiční třídy, ve kterých žáci tráví většinu 

vyučování. Škola je vybavena počítačovou učebnou, knihovnou, cvičnou kuchyňkou, 

učebnou na hudební vyučování a místnost pro stolní tenis. Škola má ve vlastnictví 

školní zahradu, která se nachází mimo areál školy. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani 

školní hřiště, proto žáci na sportoviště dochází mimo školu. Po celý rok mohou žáci 

navštěvovat školní družinu, která funguje jak před vyučováním, tak po jeho skončení. 

Zájmové činnosti je na této škole věnována pozornost v rámci sportovních i 

nesportovních kroužků. Kroužky nesportovního charakteru jsou: kroužek počítačů pro 

mladší a starší žáky, kroužek sborového zpěvu, kroužek vaření, kroužek týkající se 
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přípravy školního časopisu. Kroužky sportovního charakteru jsou: kroužek stolního 

tenisu, tanečně-pohybový kroužek, kroužek orientálních tanců a kroužek country tanců.  

Kapacita školy je cca 170 žáků, ale v současné době je škola naplněna pouze z poloviny 

její kapacity (http://www.zsp.podborany.cz/, 2010). 

 

Základní škola praktická v Žatci 

Škola je speciálním pedagogickým zařízením pro žáky se zdravotním postižením. 

Převažuje mentální postižení, někteří jedinci jsou postiženi více vadami. Většina žáků je 

i sociálně znevýhodněna z důvodu nařízené ústavní péče nebo nízkého sociokulturního 

postavení rodiny. Přibližně polovina žáků je z dětského domova. 

Budova školy je také patrová. Žáci tráví většinu vyučování v tradičních třídách, přičemž 

schválená kapacita školy je 76 žáků. V každé třídě se nachází nejméně dva počítače. 

Škola je dále vybavena cvičnou kuchyňkou, dílnami a malou počítačovou učebnou. 

Škola také nemá vlastní tělocvičnu ani školní hřiště, takže žáci dochází na sportoviště 

mimo areál školy. Základní škola praktická v Žatci nemá zřízenou školní družinu. Škola 

nabízí zájmové kroužky převážně nesportovního charakteru: kroužek vaření, kroužek 

pečení, výtvarný kroužek, kroužek informatiky. Pouze jediný kroužek se týká sportovní 

aktivity – kroužek stolního tenisu.    

Základní škola praktická nabízí žákům základních škol, základních škol praktických 

nebo speciálních škol možnost středního vzdělání v jednoleté i dvouleté praktické škole. 

(http://www.ddzatec.wm.cz/zakladni-skola-prakticka/skolni-vzdelavaci-program/,2010).  

 

Základní škola T. G. Masaryka v Podbořanech 

Školu navštěvují žáci nejen z majoritní společnosti, ale v posledních letech škola 

vzdělává i žáky cizích státních příslušníků, kterým pomáhá s jazykovou přípravou 

v rámci kroužků. Spolupracuje se Střediskem integrace menšin. Nezanedbatelnou 

pozornost věnuje tato škola integraci žáků se zdravotním postižením a se specifickými 

poruchami učení a chování do běžných tříd. Ve škole je nejen přípravná třída pro žáky 

s odkladem školní docházky, ale základní škola pořádá i pravidelné setkání s dětmi, 
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které nazývá „První třída nanečisto“. Žáci mají možnost trávit svůj volný čas ve školní 

družině. Zájmové kroužky nesportovního charakteru jsou: kroužek informatiky, kroužek 

angličtiny pro předškoláky, kroužek anglické konverzace, kroužek vaření aj. Zájmové 

kroužky sportovního charakteru jsou: kroužek sportovních her, kroužek kopané, 

kroužek foukání pro zdraví. Tato škola má pod vedením Dům dětí a mládeže, kam žáci 

mohou docházet za zájmovými aktivitami. Dům dětí a mládeže je mimo areál školy. 

Budova školy má čtyři podlaží. Žáci se vzdělávají v učebnách, které mají charakter 

poloodborných pracoven, kapacita školy je 480 žáků. Škola má laboratorní místnost, 

dvě počítačové učebny, pavilon školních dílen, školní zahradu, cvičnou kuchyň, 

tělocvičnu, ale i školní hřiště (http://www.zs-tgm.podborany.cz/, 2010).  

 

 

4. 2  POUŽITÉ METODY 

 

K posouzení úrovně koordinačních schopností žáků základních škol praktických jsme 

použili psychomotorický test Oseretzkého (Čelikovský, 1977). Koordinační schopnosti 

lze chápat jako psychomotorické vlastnosti osobnosti. Test je určený pro různé věkové 

kategorie, charakterizuje vyspělost především v oblasti rovnováhy a pohybové 

koordinace. Pro testování jsme použili testovou baterii pro věkovou kategorii 13–14 let. 

Baterie obsahuje celkem šest testů pro dívky i chlapce (Čelikovský, 1977). Koordinační 

vyspělost se začíná zjišťovat testem určeným pro příslušný kalendářní věk. Od 4. 

měsíce nad dovršený kalendářní věk jsou současně zjišťovány i úkoly pro nejbližší vyšší 

věkový stupeň. Každý splněný test se označí znaménkem plus (+), nesplněný test 

znaménkem minus (-) a jednostranně splněný test znaménkem plus/minus (+-). Pokud 

testovaná osoba nesplní všechny požadované úkoly, tzn. že má třeba jen v jednom testu 

znaménko minus, nebo ve dvou úlohách plus/minus, je třeba provést s testovanou 

osobou test baterii pro nejbližší nižší věkový stupeň. Základem hodnocení vyspělosti je 

baterie, u které testovaný jedinec splní všech šest testů (Čelikovský, 1977). Z toho 

vyplývá, že vybraná testová baterie je určena pro jednotlivce. Proto jsme pro účely 

výzkumu původní hodnocení modifikovali na bodové hodnocení. Znaménko plus 

znamenalo získání plného počtu bodů v případě prvního pokusu, znaménko plus/minus 
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pro jednostranně splněnou úlohu znamenalo ztrátu jednoho bodu, znaménko minus 

znamenalo také ztrátu jednoho bodu.  

Charakteristiku, provedení a způsob hodnocení jednotlivých testů popisujeme 

níže.:V celkovém vyhodnocení testové baterie se nedělá mezipohlavní rozdíl, zároveň 

při celkovém hodnocení baterie vycházíme ze součtu sum jednotlivých testů (tzn. test 1 

+ test 2 +…+ test 6).  

 

Test č. 1 pro dívky: Rovnováha na pravé a levé noze 

Pomůcky: rovná pevná plocha, stopky 

Provedení: Cvičení koordinace, testovaná osoba (dále jen TO) stojí na levé noze a 

položí chodidlo pravé nohy na vnitřní stranu kolena, paže jsou volně položeny na 

stehně. TO by v tomto postoji měla vydržet 10 vteřin, oči jsou otevřené. Poté se cvičení 

provádí na pravé noze ve stejném postoji. Dovoleny jsou dva pokusy na každou nohu. 

Hodnocení: TO může získat celkem 4 body. 2 body získá, pokud úkol provede na první 

pokus na pravé noze a 2 body, pokud úkol provede na první pokus na levé noze. Za 

druhý pokus na pravé noze získá TO 1 bod a za druhý pokus na levé noze získá TO také 

1 bod. Jestliže TO neprovede úkol ani na druhý pokus na levé a pravé noze, nezíská 

žádný bod. 

Pokyny a pravidla: Pohybový úkol řádně vysvětlíme a předvedeme názornou ukázku. 

TO musí vydržet ve stoji na jedné noze po dobu 10 vteřin, přičemž nesmí ztratit 

rovnováhu, nesmí klesnout zdvižená noha, paže se nesmí vzdálit od stehen, TO nesmí 

opustit místo nebo nesmí skákat na jedné noze. Čas 10 vteřin se měří po odstartování, 

TO jsou připomenuty základní startovní povely. 

  

Test č. 1 pro chlapce: Rovnováha ve výponu na pravé a levé noze 

Pomůcky: rovná pevná plocha, stopky 

Provedení: TO stojí ve výponu na pravé noze, levý bérec je ohnut v kolenním kloubu 

až do pravého úhlu dozadu, stehno se přitom nezvedá, paže jsou v připažení. TO by 

 49



 

měla v této poloze vydržet po dobu 8 vteřin, oči jsou otevřené. Cvičení se provede i na 

levé noze. Dovoleny jsou dva pokusy pro každou nohu. 

Hodnocení TO může získat celkem 4 body. 2 body získá, pokud úkol provede na první 

pokus na pravé noze a 2 body, pokud úkol provede na první pokus na levé noze. Za 

druhý pokus na pravé noze získá TO 1 bod a za druhý pokus na levé noze získá TO také 

1 bod. Jestliže TO neprovede úkol ani na druhý pokus na levé a pravé noze nezíská 

žádný bod. 

Pokyny a pravidla: Pohybový úkol řádně vysvětlíme a předvedeme názornou ukázku. 

TO musí vydržet ve výponu po dobu 8 vteřin, přičemž nesmí ztratit rovnováhu, nesmí 

vzdálit paže z připažení, nesmí klesnout pokrčená noha, nesmí opustit místo, nesmí se 

pata stojné nohy dotknout podlahy, nesmí poskakovat. Čas 8 vteřin se měří po 

odstartování, TO jsou připomenuty startovní povely. 

 

Test č. 2 pro dívky: Pletení 

Pomůcky: stopky 

Provedení: TO spojí ukazováček pravé ruky a palec levé ruky, dále spojí ukazováček 

levé ruky a palec pravé ruky. Na povel se rozpojí pravý ukazováček a levý palec, pravá 

ruka se otáčí směrem dovnitř k tělu, levá ruka se točí směrem ven od těla, až se oba 

prsty znovu setkají a spojí se. Nyní se uvolní levý ukazováček a pravý palec a provedou 

proti sobě polokruhovitý pohyb, až dosáhnou výchozí polohy. Tím vzniká pohyb ruky 

podobný pletení. TO by měla během 10 vteřin provést minimálně 10 takových pohybů 

s otevřenýma očima a poté se zavřenýma. Dovoleny jsou tři pokusy. 

Hodnocení: Během 10 vteřin se pohyb musí opakovat 10krát s otevřenýma očima a 

poté 10 pohybů po dobu 10 vteřin se zavřenýma očima. TO může získat celkově 6 bodů. 

Pokud osoba potřebuje více pokusů, tak se ji za každý další pokus odečítají 2 body. 

Pokud TO neprovede úkol během 3 pokusů nezíská žádný bod.  

Pokyny a pravidla: Úkol řádně vysvětlíme a předvedeme. TO si vyzkouší, jak má 

správně vypadat spojení prstů. TO nesmí rozpojit během polokruhovitého pohybu 
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spojený palec a ukazováček, pohyb nelze provádět jen kolem pravého ukazováčku a 

levého palce nebo naopak. Čas se začíná měřit na startovní povel.  

 

Test č. 2 pro chlapce: Balanc s tyčí na ukazováku 

Pomůcky: stopky, tyč dlouhá 45 cm, židle 

Provedení: TO balancuje s tyčí, kterou má postavenou na nataženém ukazováku pravé 

ruky. Na povel pustí levá ruka (do odstartování přidržovala náčiní) tyč. Poté se ruce 

vymění a TO balancuje s tyčí na levém ukazováku Během balancování by měla TO 

sedět na židli. Povoleny jsou 3 pokusy. 

Hodnocení: TO by měla balancovat tyčí po dobu 3 vteřin na pravé ruce (resp. 

dominantní ruce) a po dobu 2 vteřin na levé ruce (resp. nedominantní). Celkově může 

dosáhnout 6 bodů, přičemž za každý pokus navíc se odečítá 1 bod. 

Pokyny a pravidla: Úkol řádně vysvětlíme a předvedeme. TO sedí na židli, po dobu 

balancování z ní nesmí vstát, za špatný pokus se považuje přizvednutí a následné 

sednutí. Tyč se kromě ukazováku nesmí opírat o žádnou jinou část těla. 

 

Test č. 3 pro dívky: Výskok na židli 

Pomůcky: metr, lepící páska, židle 

Provedení: S rozběhem 1 m vyskočí TO na židli vysokou 50 cm. Dovoleny jsou 3 

pokusy.  

Poznámka: Asistent stojí u židle a podává případnou záchranu či dopomoc. 

Hodnocení: TO může získat celkově 3 body. Pokud se jí pokus nezdaří, odečítá se 

postupně vždy 1 bod. Za nezdařený pokus se počítá neudržení rovnováhy na židli, 

nedosažení cíle, zachycení se asistenta, seskočení ze židle dříve, než se TO dostane do 

klidové polohy. 

Pokyny a pravidla: Pohybový úkol řádně vysvětlíme a předvedeme. Lepící páskou 

označíme metrovou vzdálenost od židle. TO se dotýká špičkou nohy pásky a na vlastní 

povel provede výskok. Pohybový úkol je splněn klidovou polohou na židli.  

 51



 

Test č. 3 pro chlapce: Výskok do výšky s dotykem na paty 

Pomůcky: rovná plocha 

Provedení: TO provede výskok do výšky, přičemž si musí tlesknout oběma rukama na 

paty. Dovoleny jsou 3 pokusy. 

Hodnocení: Za tento úkol může TO získat 3 body. Pokud nesplní pohybový úkol, 

odečítá se jí za každý další pokus 1 bod. Za nesplnění úkolu se považuje, pokud TO 

nevyskočí, vyskočí a nedotkne se rukama pat, vyskočí a dotkne se jen jednou rukou 

paty.   

Pokyny a pravidla: Pohybový úkol řádně vysvětlíme a předvedeme. TO na svůj povel 

provede výskok do výšky s dotykem na obě paty s následným doskokem na obě nohy na 

zem.  

 

Test č. 4 pro chlapce i dívky: Tapping 

Pomůcky: papír, centropen, lepící páska, školní lavice, židle, stopky, kamera 

Provedení: TO má vyťukat co nejvíce bodů na list papíru pravou i levou rukou. TO 

sedí u stolu a předloktí má pevně položené na lavici, takže se pohybuje jen ruka. List 

papíru je připevněn na stole. Čas pro každou ruku je 15 vteřin. Dovoleny jsou 2 pokusy 

na pravou a 2 pokusy na levou ruku. 

Hodnocení: 13letí musí vyťukat minimálně 85 bodů pravou (resp. dominantní) rukou a 

75 bodů levou (resp. nedominantní) rukou, 14letí musí vyťukat pravou (resp. 

dominantní) rukou 90 bodů a levou (resp. nedominantní) rukou 80 bodů během 

stanoveného času. TO může celkem získat 4 body, přičemž 2 body získá, pokud 

dosáhne stanoveného počtu bodů na první pokus dominantní rukou a 2 body, pokud 

dosáhne stanoveného počtu bodů na první pokus nedominantní rukou. Pokud TO 

provede úkol na druhý pokus na dominantní ruku získá 1 bod, pokud úkol provede na 

druhý pokus nedominantní rukou získá také 1 bod. Pokud TO neprovede požadovaný 

počet bodů během 2 pokusů na pravou a levou ruku, nezíská žádný bod. 

Pokyny a pravidla: Tečkování řádně vysvětlíme a předvedeme krátkou ukázkou. TO 

nesmí přizvednout předloktí, nesmí mít předloktí nad lavicí a nesmí tečkovat do 
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jednoho místa. Při tomto testu si TO splní oba pokusy najednou, protože není možné 

spočítat sumu bodů během výzkumu. Tento test je nahrán na kameru a v případě 

nejasného počtu bodů je provedena zpětná kontrola, kdy je možné spočítat pohyby ruky 

na videu . 

  

Test č. 5 pro chlapce i dívky: Třídění mincí a zápalek 

Pomůcky: 20 kusů zápalek, 20 kusů mincí, 2 malé krabičky, stopky 

Provedení: Před TO položíme 2 prázdné krabičky, vedle krabiček leží neuspořádaně na 

pravé straně 20 zápalek a na levé straně 20 mincí. Na povel musí TO současně oběma 

rukama vkládat zápalky a mince do příslušných krabiček. Čas pokusu je 10 vteřin, 

povoleny jsou 2 pokusy. 

Hodnocení:. Během 10 vteřin musí být v příslušné krabičce nejméně 8 mincí a 8 

zápalek. V tomto úkolu je možné dosáhnout 2 bodů za první pokus, za druhý pokus 

získá TO 1 bod. Pokud TO nezvládne splnit úkol ani na druhý pokus, nezíská žádný 

bod.   

Pokyny a pravidla: Úkol řádně vysvětlíme a předvedeme současné uchopení mince a 

zápalky. Za nesplněný úkol se počítá, pokud nejsou předměty uchopeny oběma rukama 

současně, pokud je v jedné krabičce více zápalek či mincí. Pokud jeden předmět nebyl 

celým svým objemem v krabičce a vypadl, je započítán do celkového počtu. 

 

Test č. 6 pro chlapce i dívky: Střídavé mrkání 

Pomůcky: stopky 

Provedení: TO střídavě zavírá pravé a levé oko. Povolen je jeden pokus. 

Hodnocení: Za dobu 10 vteřin musí být každé oko zavřeno minimálně pětkrát. Celkově 

lze získat 1 bod.  

Pokyny a pravidla: Úkol řádně vysvětlíme a předvedeme. Na pokyn začne TO střídavě 

zavírat pravé oko, po otevření pravého oka zavře levé oko. Za nesplněný pokus se 
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počítá současné zavírání pravého a levého oka, nebo přílišné souhyby obličeje popř. 

těla.  

 

 

4. 3  SBĚR DAT 

 

Testování žáků probíhalo v tradičních školních učebnách, protože většina z testů je 

plněna v sedě na židli, ve stoje nebo výskoku na místě. Výzkum proběhl během jednoho 

týdne (14. – 18. 6. 2010) na všech třech školách.  

Všechny testy se uskutečnily jednorázově v jeden den ve dvou vyučovacích hodinách 

tělesné výchovy. Testováni byli žáci, kteří v den výzkumu byli přítomni ve škole. Jen 

žáci základní školy (skupina přítomných chlapců) si test splnili během jedné hodiny 

tělesné výchovy a jedné hodiny pracovního vyučování. Přítomné dívky ze základní 

školy byly testovány během jedné hodiny tělesné výchovy a jedné hodiny hudební 

výchovy. Hlavním důvodem využití dvou hodin byl velký počet žáků základní školy. 

Na základní škole praktické byla během jedné hodiny otestována skupina přítomných 

chlapců a v druhé hodině byla testována skupina přítomných dívek. Byly dodrženy 

takové skupiny, na jaké jsou žáci a žákyně zvyklé při hodině tělesné výchovy. Ve 

vytvořených skupinách se žáci mezi sebou znali nejen z hodin tělesné výchovy. Díky 

tomu se vyloučily různé obavy, které by mohly při testování znamenat snížení aktivační 

úrovně pro plnění úkolů. Testy byly realizovány v pořadí, jaké je uvedeno v kapitole 4. 

2. 

Vlastnímu testování vždy předcházelo stručné a jasné seznámení žáků s jednotlivými 

testy a se smyslem provádění testů. Žáci byli motivováni metodou soutěže s tím, že se 

musí snažit dosáhnout lepšího výsledku jak mezi školami, tak mezi sebou navzájem. 

Před každým testem žáci obdrželi jasné pokyny k provedení úkolu s názornou ukázkou. 

Při vlastním testování pomáhal učitel tělesné výchovy. Jelikož testy nebyly fyzicky 

náročné, byla provedena jen krátká rozcvička na protažení svalů a vazů dolních i 

horních končetin, kterou po konzultaci vedl učitel tělesné výchovy. Všichni žáci tedy 

měli stejnou rozcvičku v trvání cca 4 minut.  
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4. 4  ANALÝZA DAT 

 

K získání určité souhrnné informace o charakteru a rozložení šetřením získaných dat a 

pro vzájemné srovnávání souborů byly použity níže uvedené základní statistické 

charakteristiky: 

 

 Aritmetický průměr x  – je nejčastěji používanou mírou polohy. Je dán součtem 

naměřených hodnot dělených jejich počtem. Ukazuje na úroveň souboru. Je velmi 

citlivý na odlehlé hodnoty (Kovář aj., 1989). 

 

   



n

i
ix

n
x

1

1
 

 

 xi  -  je součet všech hodnot, tzn. x1 + x2 + x3 + ……xn 

 n  - je počet hodnot 

 

 Směrodatná odchylka s – patří mezi nejčastěji používané míry rozptýlení. 

Vypočítává se druhou odmocninou z rozptylu, což je průměr čtverců odchylek 

všech hodnot od vypočítaného aritmetického průměru. Poukazuje na rozptýlení 

jednotlivých hodnot v souboru, zda je soubor stejnorodý či není (Kovář aj., 1989). 

 

   
n

xx
s i

2)( 
 

 

 

 

 Významnost rozdílů d – praktický význam. Spočívá v tom, že se rozdíly mezi 

aritmetickými průměry porovnávaných souborů standardizují s použitím 

směrodatné odchylky (Hendl, 2004). Index „d“ (dle Cohena) měří velikost vztahu 
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mezi dvěma proměnnými, usnadňuje rozhodnutí, zda mají hodnoty významný 

efekt (http://en.wikipedia.org/wiki/Effect_size, 2010). Používané hodnocení 

velikosti koeficientu je následující: d < 0, 2 malý efekt, d je v intervalu  0, 5 – 0, 8  

střední efekt, d > 0, 8 velký efekt (Hendl, 2004).  

 

     

  

 x 1  a x 2 - jsou průměry neměřených hodnot porovnávaných skupin 

s je ružený odhad 

  atné odchylky vypočítáme pomocí vzorce: 

   

 -   směrodatná odchylka vypočítaná z obou souborů, tzv. sd

směrodatné odchylky. 

 Sdružený odhad směrod

 

 

 

n1 a n2  -  celkový počet žáků v porovnávaných souborech 

 

s1 a s2  - směrodatné odchylky jednotlivých souborů 

s*  - sdružený odhad směrodatné odchylky  
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5  VÝSLEDKY  

K posouzení úrovně a porovnání výsledků testovaného souboru žáků základních škol 

raktických v jednotlivých psychomotorických testech a pro vzájemné srovnání se 

 

p

souborem žáků základní školy byly použity tyto základní statistické charakteristiky: 

aritmetický průměr – „ x “, směrodatná odchylka – „s“ a věcná významnost rozdílů – 

- „Σ“ a sdružený odhad směrodatné odchylky - „s*“. Každý test je hodnocen nejprve 

s ohledem na pohlaví, poté bez ohledu na pohlaví testovaných žáků. Výsledky 

hodnocení jednotlivých testů jsou zaznamenány v tabulkách č. 5–22. V některých 

testech (test č. 1, 2 a 3) jsou rozdílné úkoly pro dívky a chlapce. Celkový výsledek 

hodnocení testové baterie je zaznamenán v tabulce č. 23. Všechna čísla uvedená 

v tabulkách jsou body, které testované skupiny získaly. Toto bodové hodnocení jsme 

modifikovali z původního hodnocení testové baterie (viz kapitola 4. 2).  

 

Test č. 1 „Rovnováha na pravé a levé noze“ 

„d“ dle Cohenova koeficientu. Dále byly použity charakteristiky: počet TO - „n“, suma 

avé a levé noze“ jsme vycházeli z dat 

zanesených v tabulkách č. 5, 6 a 7. 

ěrná hodnota výkonu v testu rovnováhy na pravé a 

levé noze nižší u dívek i chlapců na základní škole praktické (viz Tabulka č. 5 a 6). U 

ladní školy praktické 

v porovnání s dívkami na základní škole, což je částečně dáno jejich nižším počtem. 

Při analýze výsledků testu „rovnováha na pr

Podle našeho předpokladu je prům

chlapců je rozdíl průměrné hodnoty výkonu mnohem znatelnější (viz Tabulka č. 6) 

oproti dívkám. S největší pravděpodobností je to zapříčiněno rozdílností testu, který 

chlapcům dělal větší problémy. Průměrná hodnota výkonu bez ohledu na pohlaví je tedy 

rovněž horší u žáků základní školy praktické (viz Tabulka č. 7). 

Jako více heterogenní skupina se zdají být dívky ze zák

Naopak více heterogenní skupinou u chlapců byli žáci ze základní školy (viz Tabulka č. 

5 a 6). Vyšší rozptyl bodů u chlapců ze základní školy je možné přikládat faktu, že žáci 

základní školy praktické tento úkol zpravidla nesplnili ani na druhý pokus (výsledků 
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s bodovým hodnocením nula je 15), kdežto žáci základní školy test zpravidla splnili 

(výsledků s bodovým hodnocením nula je pouze 5).   

Hodnota Cohenova indexu vyšla vyšší než hraniční hodnota 0,5, což značí střední 

abulka č. 5: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

Rovnováha na pravé a levé noze - dívky 

významnost rozdílů průměrných výkonů u dívek i chlapců (viz Tabulka č. 5. a 6). 

Střední významnost rozdílů průměrných výkonů je i bez ohledu na pohlaví (viz Tabulka 

č. 7).     

 

 

T

„Rovnováha na pravé a levé noze“ u žáků základních škol praktických a žáků základní 

školy – dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 16 56 3,50 0,79 

ZŠ 27 104 3,85 0,52 
0,63 0,55 

Leg  

adní škola praktická 

 osob  

enda:

ZŠP – zákl

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Tabulka č. 6: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Rovnováha ve výponu“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – 

chlapci 

Rovnováha ve výponu na pravé a levé noze - chlapci 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 27 29 1,07 1,33 

ZŠ 31 64 2,06 1,48 
1,41 0,70 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 

 

 

 

Tabulka č. 7: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Rovnováha“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – chlapci i 

dívky 

Rovnováha – chlapci i dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 43 85 1,98 1,65 

ZŠ 58 168 2,90 1,45 
1,54 0,60 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Test č. 2 „Pletení“ a „Balanc s tyčí na ukazováku“ 

Při analýze výsledků testu koordinace prstů („pletení“ a „balanc s tyčí“) jsme vycházeli 

z dat zanesených v tabulce č. 8, 9 a 10. 

Průměrná hodnota výkonu je nižší u dívek i chlapců na základní škole praktické. U 

chlapců není tento rozdíl nikterak velký, dívky mají rozdíl skoro jeden bod (viz Tabulka 

č. 8 a 9). Dívky ze základní školy praktické se na tento úkol až příliš soustředily a je 

tedy možné, že tento fakt znamenal až snížení potřebné aktivace pozornosti na tento 

úkol. 

Velikost směrodatné odchylky je vyšší u dívek na základní škole praktické v porovnání 

s dívkami na základní škole (viz Tabulka č. 8). Podle velikosti směrodatné odchylky 

výkonu v testu č. 2 (bez ohledu na pohlaví) je více heterogenní skupina žáků ze 

základní školy praktické, kde je vyšší rozmanitost získaných bodů.  

Podle velikosti Cohenova koeficientu můžeme potvrdit, že hranici 0,5 přesáhly jen 

dívky, které překonaly dokonce hranici 0,8, a lze tedy hovořit o velké významnosti 

rozdílů průměru výkonu (viz Tabulka č. 8). Výkon chlapců je pod hranicí 0,5, což značí 

malou významnost rozdílů průměrných výkonů (viz Tabulka č. 9). Významnost rozdílů 

průměrných výkonů bez ohledu na pohlaví je střední (viz Tabulka č. 10). 

 

 

Tabulka č. 8: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Pletení“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – dívky 

Pletení - dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 16 76 4,75 1,71 

ZŠ 27 154 5,70 0,71 
1,18 0,81 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Tabulka č. 9: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu „Balanc 

s tyčí na ukazováku“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – 

chlapci 

Balanc s tyčí na ukazováku - chlapci 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 27 113 4,19 1,93 

ZŠ 31 146 4,71 1,51 
1,71 0,31 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 

 

 

 

Tabulka č. 10: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Koordinace prstů“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – chlapci 

i dívky 

Koordinace prstů – chlapci i dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 43 189 4,40 1,87 

ZŠ 58 300 5,17 1,30 
1,57 0,50 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Test č. 3 „Výskok na židli“ a „Výskok s dotykem na paty“  

V tabulkách č. 11, 12 a 13 jsou uvedena data, které analyzují výsledky testu, týkajícího 

se výskoků. 

Předpokládané nízké průměrné hodnoty výkonu u žáků základní školy praktické se 

téměř neprojevily s ohledem i bez ohledu na pohlaví (viz Tabulka č. 11, 12 a 13). 

Příčina tohoto výsledku je dána faktem, že tento test zvládli bez větších problémů jak 

žáci základní školy praktické, tak žáci základní školy. Další příčina by mohla být v tom, 

že žákům základní školy praktické by měla být věnována vyšší pozornost při 

průpravných cvičení a žáci by mohli mít skoky nacvičené z hodin tělesné výchovy. Žáci 

s mentální retardací totiž vyžadují vyšší počty opakování při nácviku (např. průpravné 

cvičení pro skok do dálky se věnuje více času u žáků základní školy praktické).  

U dívek i chlapců je velikost koeficientu „d“ nižší než stanovená hranice 0,5, což značí 

malou významnost rozdílů průměrných výkonů v tomto testu (viz Tabulka č. 11, 12 a 

13).  

 

 

Tabulka č. 11: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Výskok na židli“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – dívky 

Výskok na židli - dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 16 43 2,69 0,58 

ZŠ 27 75 2,78 0,50 
0,53 0,17 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Tabulka č. 12: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Výskok do výšky s dotykem na paty“ u žáků základních škol praktických a základní 

školy – chlapci  

Výskok do výšky s dotykem na paty - chlapci 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 27 70 2,59 0,68 

ZŠ 31 86 2,77 0,61 
0,64 0,28 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 

 

 

 

Tabulka č. 13: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Výskok“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – chlapci i dívky 

Výskok – chlapci i dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 43 113 2,63 0,65 

ZŠ 58 161 2,78 0,56 
0,60 0,25 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Test č. 4 „Tapping“ 

V tabulkách č. 14, 15 a 16 jsou uvedena data pro analýzu výkonů v testu „Tapping“. 

Velice nízké průměrné hodnoty výkonu v tomto testu dosáhly dívky ze základní školy 

praktické. Jejich průměrná hodnota byla o 1,46 bodu nižší než u dívek ze základní školy 

(viz Tabulka č. 14). Dívkám ze základní školy praktické tento test dělal poměrně velké 

problémy, často docházelo k nerytmickému pohybu ruky a tím dívky ztrácely čas. 

Rozdíl průměrných výkonů v testu chlapců ze základní školy praktické a chlapců ze 

základní školy byl nepatrný (viz Tabulka č. 15). Výsledky dívek tedy zhoršily 

průměrnou hodnotu výkonu v tomto testu v celkovém hodnocení chlapců i dívek (viz 

Tabulka č. 16). 

Velikost Cohenova koeficientu velmi výrazně přesahuje hodnotu 0,5 u dívek, tato 

hodnota se dostala až nad hranici 1,0 což poukazuje na velkou věcnou významnost 

rozdílů průměrných výkonů (viz Tabulka č. 14). Naopak u chlapců je hodnota „d“ pod 

hranicí 0,5 ale také pod hranicí 0,2, což značí malou významnost rozdílů průměrů 

výkonů (viz Tabulka č. 15). I přes výrazné rozdíly velikosti Cohenova koeficientu mezi 

chlapci a dívkami vyšla velikost „d“ bez ohledu na pohlaví jako malá významnost 

rozdílů průměrných výkonů (viz Tabulka č. 16). 

 

 

Tabulka č. 14: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Tapping“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – dívky 

Tapping - dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 16 11 0,69 1,1 

ZŠ 27 58 2,15 1,41 
1,3 1,12 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Tabulka č. 15: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Tapping“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – chlapci  

Tapping - chlapci 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 27 63 2,33 1,56 

ZŠ 31 80 2,58 1,21 
1,39 0,18 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 

 

 

 

Tabulka č. 16: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Tapping“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – chlapci i dívky 

Tapping – chlapci i dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 43 74 1,72 1,62 

ZŠ 58 138 2,38 1,32 
1,46 0,45 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Test č. 5 „Třídění mincí a zápalek“ 

Analýza dat testu „Třídění mincí a zápalek“ je uvedena v tabulkách č. 17, 18 a 19. 

Předpokládané nízké průměrné hodnoty výkonu žáků základní školy praktické 

nedosáhly výrazného rozdílu ani u dívek ani u chlapců (viz Tabulka č. 17, 18). Je to 

dáno tím, že s tímto testem měli problém i žáci základní školy a většina výsledků tohoto 

testu měla nulovou hodnotu. Tento fakt nám ukazuje i velikost směrodatné odchylky, 

kde nejsou až tak výrazné rozdíly v rozptýlení hodnot bodů (viz Tabulka č. 17 a 18). 

Velikost hodnoty Cohenova koeficientu je u chlapců pod hraniční hodnotou 0,5, u dívek 

je velikost této hodnoty také pod hranicí 0,5, což znamená, že u dívek a chlapců je malá 

významnost rozdílů průměru výkonu (viz Tabulka č. 17 a 18). Logicky z výše 

uvedených dat vychází v testu č. 5 (bez ohledu na pohlaví) malá významnost rozdílů 

průměrných výkonů, tedy hodnota „d“ je pod hranicí 0,5 (viz Tabulka č. 19).  

  

 

Tabulka č. 17: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Třídění mincí a zápalek“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – 

dívky 

Třídění mincí a zápalek - dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 16 8 0,50 0,50 

ZŠ 27 23 0,85 0,89 
0,77 0,46 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Tabulka č. 18: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Třídění mincí a zápalek“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – 

chlapci  

Třídění mincí a zápalek - chlapci 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 27 14 0,52 0,63 

ZŠ 31 24 0,77 0,87 
0,77 0,33 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 

 

 

 

Tabulka č. 19: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Třídění mincí a zápalek“ u žáků základních škol praktických a základní školy – chlapci 

i dívky 

Třídění mincí a zápalek – chlapci i dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 43 22 0,51 0,59 

ZŠ 58 47 0,81 0,88 
0,77 0,39 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Test č. 6 „Střídavé mrkání“ 

Při analýze výsledků v testu „Střídavé mrkání“ jsme vycházeli z dat uvedených 

v tabulkách č. 20, 21 a 22. 

Předpokládané nízké průměrné hodnoty výkonů žáků základní školy praktické se 

potvrdily u dívek i chlapců (viz Tabulka č. 20 a 21). Je to dáno tím, že žáci základní 

školy praktické nezískali v tomto testu mnoho bodů (body získalo jen 9 z 43 žáků 

základní školy praktické).  

U dívek i u chlapců je významnost rozdílů průměru výkonu nad hraniční hodnotou 0,5 

(viz Tabulka č. 20 a 21). Hodnocení Cohenova koeficientu bez ohledu na pohlaví vyšlo 

také nad hraniční hodnotou 0,5, což znamená střední významnost rozdílů průměrných 

výkonů (viz Tabulka č. 22). 

 

 

Tabulka č. 20: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Střídavé mrkání“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – dívky 

Střídavé mrkání - dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 16 4 0,25 0,43 

ZŠ 27 14 0,52 0,50 
0,48 0,56 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Tabulka č. 21: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Střídavé mrkání“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – chlapci  

Střídavé mrkání - chlapci 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 27 5 0,19 0,39 

ZŠ 31 16 0,52 0,50 
0,45 0,73 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 

 

 

 

Tabulka č. 22: Porovnání základních statistických charakteristik výkonů v testu 

„Střídavé mrkání“ u žáků základních škol praktických a žáků základní školy – chlapci i 

dívky 

Střídavé mrkání – chlapci i dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 43 9 0,21 0,41 

ZŠ 58 30 0,52 0,50 
0,46 0,67 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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Celkové hodnocení výkonů žáků testové baterie  

Pro celkové hodnocení výkonů žáků v testové baterii byly použity sumy „Σ“ 

jednotlivých testů. Z těchto sum jsme dále vypočítali průměrnou hodnotu výkonů, 

hodnotu směrodatné odchylky, hodnotu sdruženého odhadu směrodatné odchylky a 

hodnotu Cohenova indexu. 

Analýza dat celkového hodnocení výkonů v testové baterii je uvedena v tabulce č. 23. 

Celková průměrná hodnota výkonu je výrazně nižší u žáků základní školy praktické. 

Velikost směrodatné odchylky poukazuje na vyšší homogenitu výkonu v testové baterii 

u žáků na základní škole praktické (viz Tabulka č. 23). Je to dáno vyšší variabilitou 

získaných bodů u žáků základní školy praktické – tito žáci málokdy získávali plný počet 

bodů oproti žákům základní školy, kde žáci častěji získávali plný počet bodů.   

Velikost hodnoty Cohenova koeficientu přesáhla hranici velké věcné významnosti 

rozdílů průměrných výkonů, tzn. že se dostala nad hodnotu 0,8.  

 

 

Tabulka č. 23: Porovnání základních statistických charakteristik – „Celkové hodnocení 

testové baterie“ u žáků základních škol praktických a základní školy – chlapci, dívky 

Souhrn bodů jednotlivých testů – chlapci i dívky 

Kategorie n Σ x  s s* d 

ZŠP 43 492 82,00 59,74 

ZŠ 58 844 104,67 89,05 
72,38 0,81 

Legenda: 

ZŠP – základní škola praktická 

ZŠ – základní škola 

n – počet testovaných osob  

Σ, x , s, s*, d – jsou uvedeny v bodech 
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6  DISKUSE 

 

Cílem naší diplomové práce bylo zjistit úroveň koordinačních schopností žáků 

základních škol praktických a porovnat výsledky se žáky běžné základní školy. 

Stanovili jsme si hypotézu, která předpokládala nižší úroveň koordinačních schopností u 

žáků základní školy praktické. Hlavním měřítkem ověření, či vyvrácení hypotézy byla 

hodnota Cohenova koeficientu určující věcnou významnost rozdílů, která měla činit 

minimálně 0,5. Tato hypotéza nebyla potvrzena u všech testů, tudíž ji celkově 

zamítáme. Níže hodnotíme výsledky, kterých žáci dosáhli, a zároveň uvádíme hlavní 

problémy, které se v jednotlivých testech vyskytly. 

V testu č. 1 (koordinace celého těla) byla předem stanovená hodnota Cohenova indexu 

překročena u dívek i chlapců, znamená to tedy, že při vyhodnocení s ohledem na 

pohlaví se hypotéza potvrdila. Z toho logicky vyplývá, že hypotéza byla potvrzena i bez 

ohledu na pohlaví. V tomto testu byl problém především u chlapců na základní škole 

praktické, ale i u chlapců na základní škole. Žáci se nedokázali dostatečně soustředit na 

zadaný úkol (pomůckou pro udržení rovnováhy bylo zaměření pozornosti do jednoho 

stálého a nepohyblivého bodu), což u žáků základní školy praktické lze přisoudit faktu, 

že záměrná pozornost vykazuje nízký rozsah sledovaného pole, nestálost a snadnou 

unavitelnost. Dále pak je pro jedince s mentální retardací charakteristické, že s nárůstem 

kvantity výkonu roste počet chyb (Valenta, Müller, 2003). U dětí s mentální retardací 

může docházet k narušení koncentrace na zadaný úkol (Kysučan, 1990). U dívek nebyly 

nějaké výrazné problémy. 

Podle velikosti Cohenova koeficientu můžeme ve výkonu v testu č. 2 (koordinace prstů) 

prokázat, že hranici 0,5 přesáhly jen dívky, hypotézu tedy potvrzujeme jen u dívek, kde 

je střední významnost rozdílu výkonů. U chlapců nepřesáhla hranice „d“ 0,5 a hypotézu 

tedy zamítáme. Hypotéza se na základě velikosti koeficientu „d“ ovšem potvrdila při 

porovnání bez ohledu na pohlaví, hodnota je na hranicí 0,5. V testu č. 2 měly některé 

dívky (zvláště ze základní školy praktické) problémy se střídavým spojováním prstů a 

pohyb prováděly jen u spojení pravého ukazováku a levého palce nebo naopak. Tento 

fakt lze také přisoudit výše zmíněnému popisu problému s pozorností jedinců s mentální 
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retardací (Valenta, Müller, 2003). Dále dle Karáskové (1993) by mohly být výsledky 

ovlivněny tím, že žáci s mentální retardací mají sníženou přesnost pohybů. Jinak další 

větší problém nebyl zaznamenán. U chlapců při balancování s tyčí občas docházelo k 

„trhavým“ pohybům ruky, což zapříčinilo následný pád tyče. Tento fakt lze přisoudit 

pohybové zbrklosti, motorickému zlozvyku a nadbytku pohybových činností 

(Karásková, 1993) 

Hypotéza u testu č. 3 (výskok) se nepotvrdila ani u dívek ani u chlapců. U dívek je 

hodnota koeficientu „d“ nižší než stanovená hranice 0,5, dokonce se tato hodnota 

dostala pod hranici 0,2 (hranice značící nízkou hladinu věcné významnosti rozdílů 

výkonů). U chlapců je také malá významnost rozdílů výkonu testu, tato hodnota je nad 

hranicí 0,2, ale velmi se této hodnotě přibližuje. Hypotéza není potvrzena ani bez 

ohledu na pohlaví. V tomto testu nebyly zaznamenány žádné velké problémy. Jen u 

dívek se občas objevil strach z výskoku na židli, ten však pominul při zjištění, že je 

zajištěna bezpečnost. Strach a bázlivé jednání je charakteristické pro apatické žáky 

(Karásková, 1993). Skutečnost, že tento test zvládli žáci bez větších problémů, je možné 

vysvětlit tím, že někteří žáci mohou dosáhnout stejné, ale i vyšší úrovně pohybových 

schopností než intaktní žáci (Karásková, 1993).   

V testu č. 4 (tapping) hodnota Cohenova koeficientu velmi výrazně přesahuje hodnotu 

značící velkou významnost rozdílů 0,5 u dívek, hypotéza je tedy v tomto případě 

potvrzena. Naopak u chlapců se hypotéza nepotvrdila, hodnota „d“ je pod hranicí 0,5, 

ale také pod hranicí 0,2. Hypotéza není potvrzena v celkovém hodnocení výkonu 

chlapců i dívek, hodnota „d“ je těsně pod hranicí 0,5. TO často ztrácely rytmický 

pohyb, který posléze ovlivnil průběh i výsledek celého testu, druhé pokusy již byly 

znatelně lepší u žáků základní školy praktické, ale i žáků základní školy. U žáků 

základní školy praktické to lze vysvětlit tím, že mají sníženou schopnost smyslového 

vnímání (zaměřenost vnímání, diferenciace podnětů, vnímání prostoru, času a pohybu 

aj.), v našem případě je zpomalené sluchové vnímání a může docházet až k tzv. 

senzorické deprivaci. Zpomalené sluchové vnímání se dále odráží ve snížené kvalitě 

rytmických schopností. Žáci s mentální retardací mají také křečovité, nekoordinované a 

nediferencované pohyby (Kysučan, 1990), které také zapříčinily ztrátu rytmického 

pohybu. Rytmické pohyby jedinců s mentální retardací jsou na nízké úrovni (Karásková 
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1993). Nemůžeme zde ani potvrdit, že by jedinci romského etnika, kteří mají dobré 

rytmické schopnosti (Šotolová, 2008), měli lepší výsledky v daném testu než jejich 

neromští spolužáci.   

Stanovená hypotéza nebyla potvrzena v testu č. 5 (třídění mincí a zápalek) ani u dívek 

ani u chlapců. Hodnota věcné významnosti rozdílu výkonů u chlapců i dívek je pod 

hraniční hodnotou 0,5, což značí u obou skupin malou významnost rozdílů. Logicky 

z výše uvedených výsledků zamítáme hypotézu i bez ohledu na pohlaví. Tento test dělal 

velké problémy jak na základní škole praktické, tak na základní škole. TO měly brát 

současně minci i zápalku a vkládat je do krabičky. TO na základní škole praktické, ale i 

základní škole často nedokázaly sebrat oba předměty najednou a braly nejprve jeden a 

poté druhý předmět. Dalším problémem byla jemná motorika – úchop, kdy TO 

nezvládaly sebrat minci ze stolu, u zápalek nebyl s úchopem větší problém. Tím TO 

ztrácely čas a úkol nesplnily. Jemná motorika je u jedinců s mentální retardací na nízké 

úrovni, zároveň mají problémy s koordinací jednotlivých pohybů, které nedokáží spojit 

do většího celku (Karásková, 1993). Jemnou motoriku jedinců s mentální retardací 

v tomto testu také omezuje zaostalost v motorickém vývoji, disharmonické pohyby a 

nadměrné množství neúčelných pohybů (Kysučan, 1990).  

Hodnota Cohenova koeficientu potvrzuje hypotézu v testu č. 6 (střídavé mrkání) u dívek 

i chlapců. Věcná významnost rozdílů průměrných výkonů je nad hraniční hodnotou 0,5. 

Při hodnocení bez ohledu na pohlaví je hypotéza také potvrzena se střední významností 

rozdílů. U testu č. 6 měli velký problém žáci ze základní školy praktické, často 

docházelo k souhybům ve tváři (někdy i souhybům celého těla), někdy tito žáci mrkali 

oběma očima současně. Tyto problémy se vyskytly v menší míře i u žáků běžné 

základní školy. Souhybem chápeme pomocný pohyb nebo pohyb, který je v zadaném 

úkolu navíc a tento pohyb je neúčelný (Zelinková, 2001). U jedinců s mentální retardací 

dochází k zúžené zaměřenosti na pouhý výkon a tím se mohou objevit „pomocné“ 

souhyby (Kysučan, 1990).    

Při celkovém hodnocení výkonu žáků v testové baterii byla hodnota Cohenova indexu 

nad hranicí značící velkou významnost rozdílů výkonu. Hodnota se tedy dostala nad 

hranici 0,8. V celkovém hodnocení testové baterie byla stanovená hypotéza potvrzena.  
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Výzkumů na jemnou motoriku či psychomotoriku, resp. koordinační schopnosti u 

jedinců s mentálním postižením je mnohem méně než výzkumů týkajících se zdatnosti a 

fyzické aktivity (např. Vondráček, 2008, Havránková, 2006, Vondrášková, 2006, 

Lejčarová, 2001, 2006 aj.). Díky tomuto malému počtu empirických studií 

koordinačních schopností dětí s mentální retardací nelze řádně porovnat naše výsledky 

s jinými. Zvláště díky mnohým modifikacím testu Oseretzkého, které byly vytvořeny 

v průběhu let od jeho vzniku, je značný problém dohledat informace o výsledcích 

tohoto testu u výše zmíněné skupiny populace. Problém s Oseretzkého testem spočívá 

v tom, že je určen spíše pro individuální testování jedinců, z tohoto individuálního 

testování se poté určuje opoždění úrovně koordinačních schopností jedince s i bez 

postižení. Černá (2008) člení opoždění motorického vývoje na lehké opoždění motoriky 

(opoždění o 1–2 roky), střední motorické opoždění (opoždění o 2–3 roky) a na těžké 

motorické opoždění (opoždění o 3–5 let). Foleyho (2005) výzkum týkající se jiné 

modifikace Oseretzkého testu s názvem Bruininks-Oseretzky Test se zabýval 

testováním 317 žáků s mentální retardací a 269 intaktních žáků ve věku 12–15 let. Bylo 

prokázáno opoždění úrovně koordinačních schopností o 3–5 let u žáků s mentální 

retardací. Pro účely námi provedeného výzkumu jsme neurčovali, o kolik let mají TO 

opožděný věk, ale také nám výsledky vypovídají o nižší úrovni koordinačních 

schopností žáků základních škol praktických, tedy žáků s mentální retardací.  

Snížené koordinační schopnosti byly zjištěny i ve výzkumu Carmeliho et al. (2008), 

kteří porovnávali vztah mezi kognitivní a senzomotorickou schopností 42 jedinců 

s mentální retardací a 48 intaktních jedinců. Jedinci s mentální retardací byli horší než 

intaktní jedinci. 

Bajo, Vašek (1994) charakterizují motoriku jedinců s lehkou mentální retardací jako 

poměrně širokou škálu motorických projevů. Úroveň motoriky je podle výše zmíněných 

autorů dána stupněm postižení. Pokud se přikloníme k charakteristice motorických 

schopností jedinců s mentální retardací těchto autorů, mohli bychom tak vysvětlit, proč 

v některých jednotlivých testech vyšly malé rozdíly výkonů mezi žáky základních škol 

praktických a žáků základní školy. Langer (1996) ve svém výzkumu zjistil, že u jedinců 

s mentální retardací bez informace o poškození centrální nervové soustavy je možné 

zlepšovat určitou manuální zručnost až do úrovně intaktních jedinců. Jelikož si děti rády 
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hrají, je možné, že díky těmto hrám mají některé schopnosti lepší (např. test č. 2 chlapci 

– balanc s tyčí). Karásková (1993) uvádí, že někteří žáci na základní škole praktické 

mohou dosáhnout stejné nebo i vyšší úrovně motoriky než intaktní jedinci (např. žáci 

z méně podnětných rodin, z romských rodin apod.). Karásková (1993), ale i Bajo, 

Vašek (1994) specifikují pohybové projevy žáků s mentální retardací jako velice 

rozmanité. Pokud se zpětně vrátíme k velikosti směrodatné odchylky motorických 

výkonů, tak tento fakt můžeme potvrdit jen u testů č. 2, 3 a 4 (chlapci ze základní školy 

praktické) a u testů č. 1, 2 a 3 (dívky ze základní školy praktické). U testů č. 1, 2, 3 a 4 

(bez ohledu na pohlaví) se jako více heterogenní skupinou jeví žáci základní školy 

praktické.  

Pro doplnění uceleného obrazu o provedeném výzkumu bychom se rádi zmínili o 

některých podstatných problémech, které se v rámci šetření vyskytly (převážně na 

základních školách praktických). 

Obě základní školy praktické nemají vlastní tělocvičnu, vlastní venkovní hřiště, ani 

šatnu, kde by se žáci mohli v klidu převléci. Žáci tedy musí docházet na jiné školy, což 

výrazně ovlivní hodinu. Než se žáci přezují a přesunou se (zpravidla) do budovy vedle 

školy, ztrácí poměrně dost času z hodiny. Z rozhovorů s učiteli tělesné výchovy 

vyplynuly problémy týkající se materiálního vybavení, které je buď zastaralé, nebo 

nedostatečné. Tento problém, který ovlivní průběh celé hodiny a tím možná i výsledků 

motorických testů, nás přiměl obejít a obvolat pět dalších základních škol praktických 

v okrese. Čtyři z těchto škol také nemají dostatečné prostory ani vybavení. 

Poměrně významný problém je kvalifikace pedagogů vyučujících tělesnou výchovu na 

základní škole praktické. Většina učitelů má vysokoškolské vzdělání, příp. si dodělává 

vysokou školu, ale aprobace pro tělesnou výchovu často bohužel chybí, mají kvalifikaci 

pro jiné předměty (vystudovali speciální pedagogiku) než pro tělesnou výchovu. Tito 

učitelé často neumějí vysvětlit či předvést zadaný úkol, příp. neznají a neumějí vybrat 

správné průpravné cvičení. To může vést k nedostatečné motivaci u jedinců 

s mentálním postižením. Někteří učitelé dokonce nemají snahu vytvořit vhodnou a 

účelnou náplň hodiny tělesné výchovy. 
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7  ZÁVĚR 

 

Cílem naší diplomové práce bylo zjištění úrovně psychomotorických, resp. 

koordinačních schopností žáků 8. a 9. ročníku základních škol praktických a získaná 

data porovnat se žáky 8. a 9. ročníku běžné základní školy. Testování se zúčastnilo 

celkem 101 žáků, z toho 43 žáků (16 dívek a 27 chlapců) ze základních škol 

praktických a 58 žáků  (27 dívek a 31 chlapců) z běžné základní školy. K měření úrovně 

motorických schopností žáků byl použit psychomotorický test Oseretzkého, testová 

baterie pro věkovou kategorii 13–14 let, složena z testů – 1. „rovnováhu na pravé a levé 

noze“ pro dívky, „rovnováha ve výponu“ pro chlapce, 2. „pletení“ pro dívky, „balanc 

s tyčí na ukazováku“ pro chlapce, 3. „výskok na židli“ pro dívky, „výskok do výšky 

s dotykem na paty“ pro chlapce, 4. „tapping na každou ruku“ pro dívky i chlapce, 5. 

„třídění mincí a zápalek“ pro dívky i chlapce, 6. „střídavé mrkání“ pro dívky i chlapce.  

Z hlediska průměrných výkonů byly lepší výsledky zaznamenány u skupiny dívek i u 

skupiny chlapců ze základní školy ve všech testech. Přesto by bylo vhodné zmínit, že 

test „Výskok na židli a Výskok do výšky“ vyšel s nepatrným rozdílem průměrných 

hodnot u dívek i chlapců. Hypotéza předpokládající minimální hodnotu Cohenova 

koeficientu „d“ 0,5 pro prokázání věcné významnosti rozdílů výkonů mezi 

porovnávanými soubory byla potvrzena jen u testů „rovnováhu na pravé a levé noze“ i 

chlapců i dívek, „pletení“ u dívek, „tapping na každou ruku“ jen u dívek a „mrkání“ u 

dívek i chlapců. U ostatních testů byla hodnota Cohenova koeficientu pod hranicí 0,5 a 

celkově byla tedy hypotéza vyvrácena. Pokud porovnáme průměrné výkony 

jednotlivých testů bez ohledu na pohlaví, tak jako lepší skupina vyšel soubor 

testovaných žáků ze základní školy. Hypotéza byla potvrzena u testu (bez ohledu 

pohlaví) „rovnováhy a rovnováhy ve výponu na pravé a levé noze“, u testu „pletení a 

balanc s tyčí na ukazováku“ a u testu „střídavé mrkání“. Při celkovém hodnocení 

výkonu v testové baterii vyšly průměrné výkony lepší u žáků základní školy. Stanovená 

hypotéza byla potvrzena i na základě velikosti Cohenova koeficientu „d“, který přesáhl 

hranici 0,5, dokonce se dostal nad hranici 0,8, která značí velkou významnost rozdílů. 

 76



 

Z toho vyplývá, že žáci ze základní školy praktické jsou v testu koordinačních 

schopností na nízké úrovni, jak bylo předpokládáno.  

Malá významnost rozdílu výkonů v některých testech žáků základních škol praktických 

a základní školy lze připisovat i sníženému zájmu o mimoškolní aktivity nejen u žáků 

základní školy praktické, ale i u žáků základní školy. Dále lze malá významnost rozdílu 

jejich výkonů připisovat rozvoji manuální zručnosti a rozvoji jemné motoriky 

v hodinách pracovní výchovy, která je lépe hodinově dotovaná na základních školách 

praktických.  

Snížení pohybových schopností lze v dnešní době připisovat i skutečnost, že žáci 

přijdou ze školy domů a na místo pohybové aktivity či různých her si sednou k počítači, 

tím se nerozvíjí ani jejich pohybové schopnosti ani případný talent. Proto je důležité, 

aby učitelé tělesné výchovy měli aprobaci pro obor tělesná výchova a lépe tak upoutali 

pozornost žáků nejen výběrem učiva a metod, ale případnými novými sporty, které by 

žáky zaujaly při mimoškolní aktivitě. Pokud učitel tělesné výchovy nabídne žákovi 

pouze tradiční cviky, nezaujme jedince tak jako učitel, který má přehled a nabídne 

žákům i netradiční pohybovou aktivitu (např. netradiční sportovní či pohybové hry, 

různé formy tanců, cvičení s netradičním nářadím či náčiním aj.)  Z praxe vím, že je 

občas velmi složité zaujmout žáky ze základní školy praktické. Ke každému žákovi by 

učitel měl mít individuální přístup a měl by mu věnovat velkou pozornost. Nejen 

zvolené aktivity, ale i činnost učitele by žáky měly zaujmout tak, aby získali potřebnou 

motivaci při práci v hodině. Je vhodné vybírat zábavné aktivity, nejlépe formou her, aby 

žáky nadchly, a ne jen stroze vydávat příkazy. Například je možné zahrát si se žáky 

ringo či frisbee, ve kterém mohou trénovat jemnou motoriku – úchop předmětu. Také je 

možné zařadit soutěže, ve kterých lze začlenit balancování s předměty (např. přenášení 

různých předmětů z místa na místo) a spoustu dalších aktivit, které by rozvíjely 

koordinační schopnosti a jemnou motoriku. Dále by bylo vhodné, aby se v hodinách 

pracovního vyučování využívaly pomůcky typu stavebnic nebo různé manuální práce, 

které by také rozvíjely jemnou motoriku žáků.   

Myslíme si, že by bylo vhodné, aby bylo více studií zaměřených na výzkum jemné 

motoriky nejen u intaktních jedinců, ale i jedinců s různými druhy postižení. 
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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

 

 
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 
tel.: 220 171 111 
http://www.ftvs.cuni.cz/ 

 
 

Žádost o vyjádření 
etické komise UK FTVS 

k projektu výzkumné, doktorské, diplomové (bakalářské) práce, zahrnující lidské účastníky 
 

Název: Motorika žáků základních škol praktických 
Forma projektu: Práce diplomová magisterská  
Autor (hlavní řešitel): Bc. Martina Karasová   
Školitel : Mgr. Alena Lejčarová, Ph.D  
 
Popis projektu:  
Diplomová práce vychází z mé praxe na základní škole praktické, kde vyučuji tělesnou výchovu. Všichni 
žáci jsou schopni samostatného pohybu a všichni jsou cvičící. Výzkum bude probíhat na dvou základních 
školách praktických (v Podbořanech a Žatci), kde se ho zúčastní cca 30 dětí 8. a 9. ročníku, a na jedné 
základní škole (v Podbořanech), kde bude testováno také asi 30 dětí 8. a 9. ročníku. K  hodnocení 
motoriky žáků bude použit test Oseretzkého. 
Zajištění bezpečnosti pro posouzení odborníky:  
Z hlediska bezpečnosti nebudou zveřejněny osobní údaje žáků. Při testování bude zajištěn dohled, který 
zajistí bezpečnost. Žákům nebude hrozit žádné riziko poranění. 
Etické aspekty výzkumu:  
Žáci se výzkumu zúčastní dobrovolně v hodinách školní tělesné výchovy. Ředitelé základní školy a 
základních škol praktických potvrdili souhlas s provedením výzkumu na jejich školách.  
Informovaný souhlas (přiložen)  
 
V Praze dne 1. listopadu 2009 Podpis autora: Bc. Martina Karasová 

 
Vyjádření etické komise UK FTVS 

 
Složení komise: Doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc. 
 Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
 Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 
 Doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 
 
Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ……………………………… 
 
 dne:………………………………. 
 
Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými 
zásadami, předpisy a mezinárodní směrnicemi pro provádění biomedicínského výzkumu, zahrnujícího 
lidské účastníky.  

 

Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu etické komise. 
 
 

razítko školy podpis předsedy EK 
 

 



 

 

 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas ředitelů základních škol 

 
 
Informovaný souhlas 
 
 

Souhlasím, aby se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili testování 
motorických schopností pro účely diplomové práce studentky Univerzity Karlovy, 
Fakulty tělesné výchovy a sportu Bc. Martiny Karasové. Plně si uvědomuji, že výsledky 
výzkumu mohou sloužit pro další akademické účely nebo další možný výzkum.  
 Z hlediska bezpečnosti nebudou zveřejněny osobní údaje žáků. Při testování 
bude zajištěn dohled, který zajistí bezpečnost. Žákům nebude hrozit žádné riziko 
poranění. 
 
 
 
 
 
 
V………………… dne……………                              ……………………………… 
       
 
 

 
 
 

 


