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Abstrakt

Práce je zaměřena na problematiku prvopočátečního psaní leváků. Úvod práce
se zabývá otázkou současného pojetí psaní na prvním stupni, dále vývojem metod
psaní a metodikou vlastního psaní. Další část je zaměřena na samotné leváky.
Pozornost je věnována problematice laterality a metodickému přístupu k psaní
leváků. Součástí práce je také kapitola, která se zabývá charakteristikou žáka
mladšího školního věku.
V průzkumné části je pozornost zaměřena na sledování vývoje a charakteristiky
psaní leváků v první třídě ve srovnání s vývojem psaní u praváků.

Klíčová slova

Pojetí psaní, metody psaní, metodika psaní, prvopočáteční psaní, motorika
ruky, uvolnění ruky, lateralita, test laterality, leváci, psaní leváků, vstup dítěte do
školy, dítě mladšího školního věku.
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1. Úvod
Tématem diplomové práce je rozvoj prvopočátečního psaní u leváků. Je
zaměřena na porovnávání vývoje psaní leváků a praváků na začátku školní docházky.
Pozornost je soustředěna na sledování případných rozdílů a zvláštností, které se
vyskytují ve psaní leváků.
V teoretické části práce jsou shrnuty základní informace týkající se
prvopočátečního psaní s přihlédnutím na zvláštnosti ve výuce psaní leváků.
Jedná se o informace týkající se současného pojetí výuky psaní na základních
školách, dále o pohled na historický vývoj metod psaní v souvislosti s jejich využitím
v našich podmínkách a dále je uveden souhrn metodiky prvopočátečního psaní.
Další část je zaměřena na samotný pojem leváctví. Je zde vymezen pojem
lateralita spolu s jejími druhy a typy, které se mohou vyskytnout. Dalším bodem je
diagnostika laterality a některé varianty diagnostiky laterality.
V kapitole o metodice psaní leváků jsou popsána některá metodická
doporučení, která se týkají psaní leváků, a to jak samotné výuky ve škole, tak i
v předškolní přípravě na psaní a v přípravě dítěte v rodinném prostředí.
Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na dítě na začátku školní docházky, je
v poslední teoretické kapitole popsán vývoj dítěte mladšího školního věku, a to jak
psychický, tak i fyzický.
V praktické části je popsáno půlroční pozorování skupiny dětí, během kterého
bylo sledováno, zda se vyskytují odlišnosti ve vývoji písma leváků v porovnání
s praváky v první třídě. Průzkum je rozdělen na tři části.
První část se odehrála na začátku školního roku a za cíl bylo určeno získání
informací o grafomotorických schopnostech dětí při vstupu do školy a zjištění, zda se
dají v tomto období vysledovat rozdíly mezi výkony leváků a praváků.
Ve druhé části jsou popsána zjištění o schopnostech stejné skupiny dětí při
opisu izolovaných písmen a slabik.
Třetí část je zaměřena na porovnání výsledků tesu kresebných schopností, který
děti vykonaly na začátku roku a na začátku druhého pololetí, a také na porovnání
schopností dětí při přepisu krátkých slov a slabik. Záměrem je zjistit, zda se v dané

9

skupině dětí vyskytují odchylky ve vývoji psaní mezi praváky a leváky, popřípadě
zjistit, jaké faktory ovlivňují vývoj písařských schopností dětí. Dalším cílem je také
zjistit, jak přistupují k levákům a jejich výuce učitelky ve škole a zda jejich přístup
může ovlivnit úspěšnost dětí ve psaní.

2. Pojetí vyučování psaní na základní škole
2.1 Pojetí výuky
V evropských zemích se doba, kdy se děti učí číst a psát liší. Někde se děti
pokouší psát již ve věku, kdy děti u nás ještě navštěvují mateřskou školu. Ale i
v mateřských školách se již začínají děti seznamovat se psaním, přestože se nejedná
o psaní jako takové. Seznamují se s hygienickými návyky spojenými se psaním skrze
kreslení, které zároveň slouží k průpravě pro pozdější výuku psaní. Děti si během
předškolního období v mateřské škole osvojují správné uchopení psacího, v tomto
případě kresebného náčiní, se správným sezením u kreslení a s dodržováním pořádku
na svém místě, kde tvoří výkres.
U nás se s výukou psaní začíná v prvním ročníku na základní škole. Výuka
psaní je úzce spjata s výukou čtení a je realizována ve stejných vyučovacích
jednotkách se čtením. Ve většině případů však výuka samotného psaní neprobíhá
souběžně s výukou čtení. Je tomu tak z toho důvodu, že psaní je motoricky mnohem
náročnější činností a pro jeho zvládnutí je nutné, aby byly ruka dítěte pro psaní dobře
připravena v přípravném období pro psaní, a to za pomoci uvolňovacích cviků,
kresebných činností a dalších činností, které podporují a pomáhají rozvíjet jemnou
motoriku dítěte.

2.2 Vzdělávací programy
Na našich školách je výuka realizována podle tří platných vzdělávacích
programů. Těmi programy jsou program Základní škola, Obecná škola a Národní
škola. Připravuje se také realizace Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého
si bude každá škola stanovila svůj plán výuky. Každý program zpracovává
problematiku prvopočátečního čtení a psaní svým způsobem.

2.2.1 Vzdělávací program Základní škola

V současné době je na našich školách asi nejrozšířenějším programem
realizovaným pro výuku vzdělávací program Základní škola. V tomto programuje
psaní považováno za součást předmětu český jazyk a je úzce propojeno s výukou
čtení. Výuka psaní je rozdělena do všech pěti ročníků prvního stupně a jsou zde
přesně popsány kompetence, které by měl žák po skončení každého ročníku mít a co
by mělo být probráno během daného období.
V prvním ročníku je pozornost zaměřena na procvičování ruky, na průpravu
pro psaní pomocí kresebných cviků velkých tvarů. Je kladen důraz na hygienické
návyky při psaní, a to na správný úchop psacího náčiní a na sezení. Pozornost se
věnuje také umístění sešitu na podložce a sklonu sešitu a v neposlední řadě se dbá
také na hygienu zraku. Děti se během tohoto období učí zacházet s grafickým
materiálem. Poznávají psaní a rozlišování jednotlivých písmen, slabik, slov a později
i kratších vět. Učí se opisovat podle předlohy, přepisovat, psát podle diktátu nebo
autodiktátu. Objevuje se zde již první gramatické učivo, a tím je to, že se naučí psát
na začátku věty velké písmeno a rovněž velké písmen u vlastních jmen. Již v první
třídě je možno vysledovat základy rukopisu dítěte, sleduje se úhlednost, čitelnost a
celková úprava psaného projevu.
Na konci první třídy by tedy podle programu Základní škola měly děti umět
psát správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti a liniatuře, měly by umět psát a
spojovat písmena, slabiky a slova, potom také základní poznatky ohledně
interpunkce a znamének. Měly by být schopny dodržovat správné pořadí písmen ve
slově a úplnost slov a stejně tak by měly být schopny převádět řeč mluvenou do řeči
psané. Měly by být schopné pracovat úhledně při zachování všech základních
pracovních a hygienických návyků.
Ve druhém ročníku se při psaní věnuje pozornost nácviku tvarů velkých
psacích písmen, a to ve spojení s jejich užitím při geometrii. Psaní psacích písmen je
realizováno podle tvarových skupin (viz příloha č. 1), kdy se klade důraz na štíhlost
písmen, na dodržování stejnoměrné výšky a na rozestupy písmen ve slovech.
Procvičuje se napojování písmen „o", „b", „v" s ostatními písmeny, hlavně s „e",
„r", „z" pomocí prohloubení a protažení háčku. Důraz je v tomto období také kladen
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na spojování písmen vratným tahem, umisťování diakritických znamének a na
dodržování tvarů písmen. Začíná se zde s nácvikem psaní adres a dopisů a s úpravou
písemnosti, jako například psaní nadpisů a odstavců.
Žák opouštějící druhou třídu by měl tedy podle programu Základní škola
umět psát číslice a písmena podle normy v přirozené velikosti, liniatuře a dodržovat
sklon písma, správně spojovat slabiky, písmena a slova a posléze být schopen napsat
jednoduchý text. Předpokládá se také schopnost správného užívání velkých písmen
ve slovech a větách a užití diakritických znamének. Písmo má být čitelné, úhledné,
úpravné s dodržením základních hygienických a pracovních návyků. Dítě by mělo
být rovněž schopno napsat adresu a přání.
Ve třetím ročníku je pozornost zaměřena na upevňování správných tvarů
písmen, sklonu podle normy, pracuje se na individuálních nedostatcích dětí ve psaní
a na automatizaci písma. Podporuje se osobitý rukopis dítěte, tj. rukopis rychlý,
plynulý a úhledný. Dítě se má naučit kontrolovat si vlastní písemný projev. Začíná se
s výukou římských číslic, a to jak jejich čtení, tak i jejich psaní společně s jejich
využitím pro praxi ve psaní letopočtů. Hodnotí se rovněž i celková úprava sešitů i
z jiných předmětů a poukazuje se na psaní poznámek a jejich úpravu. K psaní dopisu
a jeho úpravě přibývá vyplnění poštovních formulářů.
Po ukončení třetího ročníku, má dítě být schopno psát v přirozené velikosti a
liniatuře písmo s dodržením sklonu 75° (doporučení podle vzdělávacího programu) a
rozestupů písma, má psát čitelně, úpravně a přiměřeně hbitě. Provádí samostatně
kontrolu vlastního písařského projevu, je schopné vyjádřit se pomocí krátkého
písemného projevu a umí napsat dopis.
Ve čtvrtém a pátém ročníku se předpokládá nácvik písmen již za ukončený a
ve psaní se klade důraz hlavně na jeho funkční využití. Tím se rozumí psaní
písemných forem společenského styku, adresy, pohlednice, blahopřání,...
s důrazem na rozmístění textu v prostoru, psaní dopisů úhledně a čitelně, vyplňování
tiskopisů, posílání přihlášek a objednávek, písemné vzkazy a informace, psaní
poznámek, vypisování z encyklopedií a popis postupu děje, činnosti apod.
Na konci prvního stupně základní školy by tedy podle programu Základní
škola mělo dítě umět zacházet s grafickými a psacími materiály a pomůckami a
dodržovat základní pracovní a hygienické návyky. Psát podle normy psaní, a to
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v přirozené velikosti, liniatuře, s přirozeným rozestupem a se sklonem písma 75°. Má
být schopno uplatňovat osobitý rukopis, při kterém dodrží plynulost projevu,
úhlednost a čitelnost a s respektováním základů kultury. Má umět opisovat a
přepisovat text, psát diktát nebo autodiktátu a provádět kontrolu napsaného textu. Má
se také umět vyjadřovat v jednoduchých formách psaného společenského nebo
úředního styku.

2.2.2 Vzdělávací program Obecná škola
Ve vzdělávacím programu Obecná škola je výuka realizována podle dvou
možností, rovněž tak i počátky psaní. Stejně jako u programu Základní škola je
vyučování psaní realizováno v sepjetí s výukou čtení.
2.2.2.1 První možnost
Pro výuku psaní v první třídě nejsou stanovena striktní pravidla pro výuku.
Učitel sám volí metody samostatně, s využitím dostupných materiálů. Je zde
zdůrazněno upozornění, že děti musí vědět, proč daný cvik provádějí a na co jim
bude dobrý,tj. ve kterém písmenu se potom tento prvek uplatní. V tomto programuje
také zdůrazněna potřeba věnovat zvýšenou pozornost výuce leváků.
V tomto vzdělávacím programu nejsou, oproti programu Základní škola,
popsány přesně kompetence, a to, co by žáci měli umět, tak podrobně.
Pro první ročníkzdůrazněno,

jak důležité je pro dítě umět připravit si svoje

pracovní prostředí, což spočívá v přípravě čistého a klidného místa na psaní a
psacího náčiní. Dítě nemá zapomenout rozcvičit si před psaním ruku. Má mít
v patrnosti šetrné zacházení s psacím náčiním.
Dalším bodem, který je zde zdůrazněn je nutnost procvičení ruky. Provádějí
se cviky se zaměřením na procvičení zápěstí a svalstva píšící ruky. Jedná se o
procvičování jemné motoriky. Oproti programu Základní škola jsou zde uvedeny i
možnosti na procvičení ruky (viz,příloha č.2). Důraz je rovněž kladen na správné
sezení, držení pera, na správnou polohu ruky a hlavy při psaní. Sílu přítlaku je
doporučováno motivovat citově.
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Dalším bodem, který je v programu zdůrazňován, je zdokonalování
prostorové orientace, a to vpravo - vlevo, nahoře - dole, pořadí, apod. Psaní číslic se
podřizuje potřebám matematiky s využitím dostupných písanek. Pokud jde o nácvik
psaní jednotlivých písmen, slabik a slov, tak to je v programu, v jeho první variantě,
pouze zmíněno jako fakt a není blíže popsáno. Je zde zmíněno, že se také jedná o
přepis a opis přiměřených textů.Dále je uvedeno, že učitel je nápomocen dítěti ve
psaní až natolik, že mu vede ruku při psaní na tabuli křídou, dítě to potom samo
zkouší na tabulku. Je to označeno za nedeprimující pro dítě, jelikož je možno chybu
ihned smazat. Nabízí se zde možnost využití zapisování tiskacích písmen souběžně
se psacími tvary. Děti jsou během výuky vychovávány k tomu, že psaný text je
trvalý, že zapisování dává textu vážnost a trvalost a také je podtržen fakt závaznosti
trvalosti napsaných textů a vzkazů.
Ve druhém ročníku se klade důraz na zpřesňování jemné motoriky u dítěte. Je
jim stále ještě předkládán model písma, ale při hodnocení písma bere učitel ohled na
počáteční projevy osobitého rukopisu každého dítěte. Pracuje se také individuálně na
odstranění nedostatků ve psaní.
Ve třetím ročníku se v programu Obecná škola již počítá s tím, že žáci mají
techniku psaní zvládnutou. Stále se ale dbá na úpravu a úhlednost písma. Psaní je ve
vyučování propojeno s ostatními předměty a nevyčleňuje se. Pokud se objeví ještě
nějaké nedostatky ve psaní, je žák veden k jejich odstranění.
2.2.2.2 Druhá možnost
Jako cíl pro psaní je zde zvoleno to, aby se psaní stalo komunikativní
dovedností dalším cílem je stanoveno budování funkčního a kultivovaného projevu
žáka, což je projev jasný po stránce obsahové i formální. Pro toto je nutné, aby žáci
bezpečně ovládali techniku psaní. Jako užitečná je zde dána i možnost, aby se žáci
pro tento účel naučili psát na počítači, pokud to umožňuje materiální zázemí školy
nebo rodiny.
Pokud se zde mluví o psaní jako o komunikativní dovednosti, je tedy v úzké
souvislosti se čtením. Přes poslech nebo čtení různých textů se žáci seznamují
s různými typy žánrů a způsobů přístupu k textům, které se poté, ve zjednodušené a
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pro ně vhodné podobě, snaží napodobit. Seznamují se s normami psaných projevů
s důrazem na jejich funkčnost a kultivovanost. Snaží se pochopit členění textů a
rozdíly mezi psaným a mluveným slovem.
Výuka psaní je rovněž úzce spjata s gramatickým učivem a žáci jsou vedeni
k rozpoznávání spisovného a nespisovného jazyka, jsou vedeni k tomu, aby se ve
psaných projevech vyjadřovali pokud možno spisovně. Na základě vlastních i cizích
textů si posléze uvědomují rozdíly v různých funkčních stylech.
Je třeba také děti vést k tomu, aby byly schopné najít si správný tvar slova,
pokud je neznají, ve vhodné příručce.
Pro první ročník je jako psací prostředek doporučena měkká tužka, plnicí
nebo keramické školní pero. Je kladen důraz na držení pera, na provádění cviků pro
uvolnění ruky a na svalovou koordinaci motoriky píšící ruky. Provádí se cvičení, ve
kterých jsou zabudovány prvky písmen, s kladením důrazu na dodržování liniatury.
Ve spojení s počátečním čtením se seznamují s tvary normalizovaného písma,
nacvičuje se spojování písmen, slabik a slov s upřednostňováním jednotažného
písma. Používá se interpunkce a rovněž se seznamují s arabskými číslicemi.
Ve druhém ročníku se zaměřují na opis slov a krátkých vět psacím písmem,
na přepis slov a vět z textu s tiskacími písmeny, diktát písmen, slabik a slov.
Pozornost je rovněž zaměřena na docvičování jednotlivých tvarů písmen
malých i velkých, klade se důraz na zdokonalení čitelnosti, úhlednosti, plynulosti a
estetické stránky textu.
Děti se seznamují s méně frekventovanými písmeny, jako je „W", „w", „Y",
„X", „x", „Q", „q" - to porovnávají s „G", „g". Zdokonaluje se psaní arabských
číslic. Pokračuje se v přepisech a opisech, také v diktátech krátkých vět.
V písemném projevu se u dětí kontroluje dodržování správných tvarů, úplnost
slov, plynulost psaní, hbitost, apod. Stále se procvičují prvky jednotlivých písmen,
nikoli perem, ale jiným, měkkým materiálem. Je prováděno na lince a v přiměřené
velikosti.

2.2.3 Vzdělávací program Národní škola

Dalším vzdělávacím programem, který je na našich školách realizován, je
program Národní škola. I v tomto programuje psaní zahrnuto do výuky v rámci
předmětu český jazyk společně se čtením.
V prvním ročníku je pozornost soustředěna na přípravu pro psaní. Tou se
rozumí cviky na uvolnění ruky, příprava pracovního místa, správné sezení při psaní a
držení psacího náčiní.
Zdůrazněno je zde to, že děti budou schopny rozlišovat psací písmo od
tiskacího a budou znát rovněž číslice, budou umět psát písmena a slova, stejně tak
jako opisovat a přepisovat jednoduchá slova a věty. Pracuje se také na nácviku
diktátu jednoduchých slov.
Ve druhém ročníku se předpokládá, že děti již zvládají správné tvary písmen
abecedy, jsou schopné přepisovat a opisovat jednoduché texty, umí napsat svou
adresu a zvládají psaní interpunkčních znamének nad písmeny a za větou.
Ve třetím ročníku je ve psaní kladen důraz na úpravu zápisu, jeho čitelnost a
přehlednost, a to nejen ve psaní, ale ve všech předmětech výuky. Měla by se také
zvyšovat rychlost psaní a dokončuje se výcvik psaní, kdy je kladen důraz na čitelnost
písma.
Ve čtvrtém ročníku se pozornost zaměřuje na rozvíjení forem společenského
styku, tj. psaní dopisů, vzkazů, a podobně. Děti se seznamují s vyplňováním
tiskopisů. Pozornost je stále zaměřena na úpravu napsaného textu. V tomto okamžiku
přichází také výuka velkých tiskacích písmen a stále probíhá kontrola tvaru písmen
při psaní, ovšem již s respektem k vlastnímu rukopisu dítěte.
V pátém ročníku přibývá do psaní pouze seznamování se dalšími prostředky
pro formální či společenský styk s okolím, seznamují se s dalšími tiskopisy, píší
dopisy, inzeráty, příspěvky do časopisu, pozvánky, plakáty atd.

2.3 Rámcový vzdělávací program
Podle předpokladů by měl tento program vejít již brzy v platnost, a tak si
potom bude každá škola vytvářet svůj vlastní vzdělávací program, kde budou
stanoveny cíle výuky ve všech oblastech.
Pokud se jedná o oblast, na kterou je zaměřena tato práce, to je prvopočáteční
psaní, ta je v Rámcovém vzdělávacím programu popsána v části Český jazyk a
literatura, kde je zpracována v kapitole Komunikační a slohová výchova. Vzhledem
k tomu, že Rámcový vzdělávací program stanovuje pouze rámcové kompetence
žáků, nemůžeme zde očekávat přesné popisy činností a metod, či cílových
kompetencí žáků.
První stupeň je zde rozdělen do dvou období.
V prvním období má žák zvládnout základní hygienické návyky spojené se
psaním. To znamená, že má psát správně tvary písmen a číslic, správně spojovat
písmena a slabiky a je schopen sám kontrolovat vlastní písemný projev. Je také
schopen psát věcně i formálně správně texty s jednoduchým sdělením.
Ve druhém období se po žákovi vyžaduje, aby psal správně po obsahové a
formální stránce jednoduché komunikační žánry.
Jako učivo pro první stupeň se u psaní mluví o správných hygienických
návycích, držení psacího náčiní, správné sezení, zrakové hygieně a zacházení
s grafickým materiálem. Hovoří se také o osvojení techniky psaní, kdy psací projev
má být úhledný, přehledný, čitelný a klade se důraz i na formální stránku textu.
Pokud jde o různé žánry, měly by děti umět napsat adresu, blahopřání, pozdrav
z prázdnin, omluvenku, zprávu, oznámení, pozvánku, vzkaz, inzerát, dopis a popis.
Děti mají umět také vyplnit jednoduché tiskopisy a napsat krátké vypravování.

2.4 Srovnání vzdělávacích programů
Základní kompetence všech zmiňovaných vzdělávacích programů se ve své
podstatě shodují ve všech základních bodech, které jsou souhrnně popsány
v Rámcovém vzdělávacím programu, na jehož základě budou posléze vytvořeny
vzdělávací programy jednotlivých škol.
Vzhledem k tomu, že Rámcový vzdělávací program stanovuje rámcové
kompetence, je možné o ostatních existujících vzdělávacích programech říci, že
splňují svou náplní požadavky Rámcového vzdělávacího programu.
Ve všech uvedených vzdělávacích programech můžeme najít shodné body,
kterých je většina, ale můžeme v nich najít i jisté odlišnosti.
Pokud budeme mluvit o shodách ve vzdělávacích programech, pak jsou to
shody v oblasti nácviku psaní, které se zahajuje uvolňovacími cviky, posléze se
přechází k procvičování elementů psacího písma, dále k písmu samotnému. Přechází
se od izolovaných písmen k slabikám a slovům. Stejně jako se děti učí psát písmena,
učí se psát i číslice, a to zejména podle toho, jak je potřebují v matematice.
Ve všech vzdělávacích programech je tedy uvedeno, že děti by měly po
ukončení první třídy zvládnout základní techniku psaní s dodržováním správných
hygienických návyků při psaní. Vždy je pro psaní doporučováno měkké psací náčiní
a psaní probíhá v širší liniatuře.
Rozdíly je možné vysledovat v metodách, které se při nácviku psaní
používají. Ve vzdělávacím programu Základní škola a stejně tak ve vzdělávacím
programu Národní škola jsou jako metody práce při psaní uvedeny opis, přepis,
diktát nebo autodiktát, kdežto v programu Obecná škola jsou ve druhé možnosti
posouvány tyto činnosti až do druhého ročníku a první ročník je zaměřen pouze na
cvičení píšící ruky a na nácvik písmen a techniky psaní.
Další odlišností je učivo, které se v jednotlivých ročnících vyučuje.
Vzdělávací programy Národní škola a první možnost programu Obecná škola
zakončují nácvik všech tvarů psacího písma v prvním ročníku, naproti tomu
programy Základní škola a druhá možnost Obecné školy, převádějí cvičení některých
tvarů až do druhého ročníku.

Všechny programy se shodují v tom, že procvičování tvarů písmen a číslic
není zakončeno v první třídě, ale pokračuje se v něm i v dalších ročnících, ve kterých
se pracuje na zdokonalení rukopisu dítěte a podle potřeby se docvičují tvary písmen.
Vzdělávací program Obecná škola ve své první možnosti uvádí jako možnou
variantu při nácviku psaní zapisování tiskacích písmen souběžně s psacími tvary a ve
druhé možnosti připouští i výuku psaní na počítači, vzhledem k podpoře využití
písma pro kvalitní komunikaci.
Postupně se přechází k psaním různých formátů textu a děti si od počátku
uvědomují i gramatiku, jako například interpunkci a velká písmena na začátku věty.
Všechny tyto kompetence spadají podle Rámcového vzdělávacího programu
do prvního období, kdy by měla být zakončena výuka techniky psaní a v dalších
ročnících je psaní zaměřeno spíše na tvorbu formálních textů různých žánrů. Důraz je
také kladen na to, aby si dítě bylo schopno svůj písemný projev samo zkontrolovat.
Takovýmto způsobem jsou koncipovány i ostatní vzdělávací programy, kdy se při
výuce psaní formálních textů postupuje od jednodušších a kratších útvarů, jako je
adresa, ke složitějším.
Ve vyšších ročnících, podle Rámcového vzdělávacího programu ve druhém
období, již děti píší samostatné texty. Pozornost se přitom ale stále zaměřuje na
úpravu písma a jeho sklon s přihlédnutím k individualitě písma každého jednotlivého
žáka.
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2. Metody ve výuce psaní
Vyučování psaní je odnepaměti spojeno s vyučováním čtení. Obě schopnosti
patří k základní gramotnosti, kterou by měl člověk ovládat. Existují a existovaly
různé metody, pomocí kterých bylo čtení a psaní v průběhu doby vyučováno. Byla
hledána optimální varianta výuky, kterou by bylo možné nejefektivněji žáky naučit
číst a psát.

3.1 Vývoj písma
Za nejstarší formu písma se označuje písmo předmětové, které je zastoupeno
písmem uzlovým, které používali Peršané a Indiáni a germánským runovým písmem.
Dále se objevilo písmo piktografické (obrázkové), kde se pro vyjádření slov
používaly zástupné zjednodušené obrázky.
Záměrné používání psacího nástroje pro vytvoření určitého písma je možné
pozorovat u klínového písma, které bylo používáno v Mezopotámii. To vznikalo tak,
že do hliněné destičky byly klouzáním rydla vytvořeny znaky v podobě klínů.
Ve starém Egyptě bylo využíváno tzv. hieroglyfické písmo. Objevilo se na
přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. 1. a mělo formu obrázků, jejichž význam se přesunul
od slov o k hláskám. Toto se dá podle Kořínka a Křivánka (1989) označit za přechod
k hláskovému písmu o 24 písmen bez samohlásek.
Za základ evropského písma je považováno řecké písmo a římské
„kapitálky", které do Evropy pronikla zhruba okolo 3. století př. n. 1.
Bylo ale také objeveno písmo starých Etrusků, kdy byly nalezeny tabulky se
26 písmeny abecedy. Tyto nálezy spadají do období okolo 8. století př. n. 1.
Podle písma starého Řecka a Říma byla podstatou čtení a psaní syntéza
písmen a hlásek ve slabiky. Jak uvádí Kořínek a Křivánek (1989) byl tento postup
zachován až do devatenáctého století, kdy byly rozvíjeny snahy o nalezení
jednoduššího způsobu výuky čtení a psaní, a to zvláště v souvislosti se zavedením
povinné školní docházky.
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3.2 Vývoj metod elementárního čtení a psaní
Velkým krokem ke změně v přístupu k vyučování čtení a psaní byl posun
k možnosti učit děti číst od celých slov. Autorem tohoto postupu byl Jean Joseph
Jacotot, jehož metoda spočívala v tom, že učitel nejprve přečetl dětem příběh jako
celek, potom po větách, ty se děti naučily nazpaměť, věty analyzovaly na slova, která
potom ukazovaly ve větě, a to i v různém pořadí. Když dovedly slovo najít a přečíst,
analyzovaly je na slabiky a později na hlásky a písmena. Po ukončení analýzy věty se
okamžitě přistupovalo k výuce psaní. Děti napojovaly jednotlivá písmena do slabik,
ty do slov, a tak napsaly první větu textu. Tato výuka byla prováděna na textu
z knihy Fenelovy „Příhody Telemachovy ..." tento postup byl velmi náročný pro
děti, a tak byl postupně zjednodušován.
Postupem doby se začaly projevovat snahy o spojení dvou metod výuky
elementárního čtení a psaní, a to metody syntetické, která vychází ze syntézy hlásek,
popřípadě písmen, nebo analytické metody, která je založena na analýze celků, tedy
vět. Tyto snahy se dostaly až do fáze vzniku analyticko-syntetické metody, která je
dosud využívána.

2.2.1 Metody syntetické
a) Metoda slabikovací
Touto metodou se děti učí číst názvy písmen, které jsou vlastně slabikami,
tzn. čtou „á, bé, cé, dé,..." Tyto naučené názvy se postupně skládají do slov tak, že
dítě přečte písmena první slabiky a poté celou slabiku. Pak přistoupí ke druhé
slabice, až se tímto způsobem dostane k celému slovu.
Touto metodou se učilo až do školské reformy z roku 1869 (Křivánek,
Wildová, 1998).
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b) Metoda hláskovací
Tato metoda spočívala v tom, že se děti nezačínaly učit názvy písmen, ale
pouze hlásky označující příslušné písmeno. K tomu bylo použito různých metod,
které jsou nazvány podle principu vyvozování jednotlivých hlásek:
o

Metoda náslovných hlásek spočívá v izolování hlásky na začátku slova

(„m" - máma).
o

Metoda fonomimická je založena na izolování hlásek vyskytujících se

jako citoslovce (had syčí sssssss).
o

Metoda skriptolegická je založena na okamžitém spojování hlásky

s její psací podobou.
c) Metoda normálních slabik
Tato metoda předkládala dětem slabiku jako celek. Děti četly jména
návodných obrázků, poté slovo vyslabikovaly, následovalo vyvození izolované
počáteční slabiky a její spojení s její tištěnou podobou.

d) Metoda genetická (zapisovací)
Jejím autorem byl Josef Kožíšek a propracoval ji ve slabikáři Poupata, který
byl poprvé vydán v roce 1913. Kožíšek považoval za nezbytné, aby každé dítě prošlo
fází obrázkového písma, a tak pochopilo princip písemného sdělení. Například děti
měly kreslit na začátku roku to, co zažily o prázdninách. Bylo to jejich první písemné
sdělení.
První setkání s písmeny probíhalo vyvozením jednotlivých písmen ze jmen
žáků ve třídě, a to jek křestních jmen, tak i příjmení. Takto byla vyvozena celé
abeceda. Jako znak pro celé jméno bylo písmeno s „uzlíčkem" (K. - Katka, apod.).
Hned od samého začátku výuky pak mohly děti psát celé věty, a to za pomoci
obrázků zastupujících jednotlivá slova a domluvených znaků označujících
jednoduchá slovesa. Psaní probíhalo velkým hůlkovým písmem.
V průběhu doby se potom od zkratek přešlo k jednotlivým písmenům. Ještě
zhruba celé první pololetí žáci četli a psali hůlková písmena, od pololetí pak byla
zaváděna psací podoba písmen.

23

Jistá podoba této metoda se používá pro výuku elementárního čtení a psaní i
dnes. Pokud se hovoří o výuce psaní touto metodoujak uvádí Jarmila Wagnerová,
pak probíhá již od prvních hodin, kdy děti zapisují písmena hůlkové abecedy. Tento
zápis je pojímán jako přípravná fáze pro psaní psacím písmem. Ruka dítěte se
postupně uvolňuje a dítě si zvyká orientovat se v liniatuře. V průběhu zhruba prvních
tří měsíců je zapisování hůlkového písma kombinováno s uvolňovacími cviky.
Nácvik psacího písma probíhá až poté, kdy děti zvládnou tištěnou podobu malých
tiskacích písmen. (Wildová 2002)

3.2.2 Metody analytické

a) Metoda normálních slov
Metoda navazuje na Jacototovu analytickou metodu. Pro analýzu jsou
vybírána taková slova, ze kterých je možné postupně vyvodit všechna písmena
abecedy.
Na počátku děti sluchově analyzovaly větu na jednotlivá slova, ty potom na
slabiky a následně na hlásky. K tomu používaly grafické znázornění slov ( — ) a
slabik (...)
Dalším krokem bylo předvedení normálního slova psacím písmen, které děti
následně analyzovaly na hlásky a písmena, které pak okamžitě zapisovaly. Poté
následovalo tvoření nových slov a slabik ústní formou. Konečnou etapou bylo čtení
tištěného textu.

b) Globální metoda
Tato metoda se k nám dostala na konci 20. let 20. století v USA, odkud ji
převzal Václav Příhoda.
Na počátku se vychází z vyprávění podle obrázků, posléze z fixování celých
slov očima. Až když si děti zapamatovaly dostatečnou zásobu slov, bylo možné
přistoupit k jejich analýze.
Výuka probíhá v pěti obdobích:
o

Přípravné období - rozvoj představivosti, pozornosti, smyslů, řeči a

paměti;
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o

Pamětné období- zapamatování si desítek slov jako celků. Psaní

probíhalo pouze na úrovni kresebných cviků. Výuka psaní byla posouvána na druhé
pololetí, aby nedocházelo k předčasné analýze slov.
o

Období analýzy - poznávání jednotlivých písmen a částí slov

(předpon, přípon, ...);
o

Období syntézy - učení se nových slov;

o

Období zdokonalování čtení

(Křivánek, Wildová 1998)
Rovněž globální metoda nachází své zastánce i v dnešní době. V souvislosti
s výukou psaní touto metodou je zachována ta myšlenka, že psaní od jednotlivých
písmen je pro děti velice obtížné a abstraktní. Psaní celků dává žákům od začátku
smysl, a tak jím mohou již velice brzy vyjadřovat své myšlenky.
Jak uvádí Eva Bóhmová, výuka psaní podle globální metody je v prvním
ročníku rozdělena do dvou etap.
První je období přípravy, kdy je pozornost zaměřena na uvolňování ruky
pomocí tahů různým měkkým materiálem a „psaním tzv. určených tahů"(Wildová,
2002). Pozornost je zaměřena na uvolnění paže a ruky. Cvičení pro takové uvolnění
může probíhat i v jiných hodinách než při psaní. Jako další postup je označováno
„črtání křídou nebo hrudkou" (Wildová, 2002) ne velký formát (tabule, balící papír,
...) a poslední činností v tomto období je psaní určených tahů. Těchto je 33 a mají
různé obměny a jsou označovány jako vhodný přechod od uvolňovacích cviků
k samotnému psaní. Díky těmto tahům se děti naučí základům hygieny při psaní,
správné zacházení s psacím náčiním a stéle se procvičuje motorika ruky. Tyto tahy
děti mají nejprve vymodelovat, poté šije vyzkoušet křídou na tabuli nebo na velký
formát papíru, později na list papíru tužkou a takto postupně přejít až k psaní perem
do sešitu. Cvičení je doporučeno provádět na nelinkovaném papíře nebo tabuli, aby
děti nebyly liniaturou svazovány a tento postup je také doporučován pro nácvik psaní
slov.
Druhou etapou je tzv. období vlastního psaní. Začíná se psaním, slov, vět
nebo slovesných celků.za neschůdnější bývá označována metoda vycházející od slov.
Začíná se slovy, která jsou již dětem známá. Prezentována jsou v pořadí podle délky
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slov od nejkratších a na jejich začátku by mělo stát malé písmeno. Bóhmová uvádí,
že dítě učící se psát, prochází třemi stádii vývoje. Ta stádia jsou:
o Napodobení pohybu rukou kterou píše takovým způsobem, aby bylo
možné co nejlépe zachytit podobu znaku zachyceného zrakem;
o

Samostatné přepisování předloženého tištěného textu;

o

Psaní samostatné (autodiktátu, představa);

(Wildová, 2002)
Bóhmová rovněž předkládá metodický postup pro výuku psaní tak, jak jej
uvedli Korejs a Novák v metodice pro slabikář Sluníčko vydaného v roce 1941:
o

Psaní jména dítěte;

o

Postupné psaní delších slov a vlastních jmen;

o

Psaní vět;

o

Psaní slovesných celků;

o

Přepisování tištěného textu;

o

Opisování psaného;

o

Psaní podle diktátu;

o

Čtení psaného; (Wildová, 2002)

3.2.3 Analyticko-syntetická metoda zvuková

Východiskem pro přípravné období je sluchová analýza mluvené řeči. Řeč je
analyzována do vět, slov, slabik a hlásek. Souběžně však probíhá i syntéza hlásek na
slabiky a slova, stejně jako syntéze slyšených slabik na slova. Zároveň s touto
analýzou se děti seznamují s několika základními písmen, které jsou počátečními
písmeny slov zobrazených v učebnicích prvopočátečního čtení. Na tomto základě
potom děti tvoří a čtou slabiky a jednoduchá slova.
Souběžně s výukou čtení jednotlivých písmen probíhá nácvik psacího písma.
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4. Výuka psaní
4.1 Cíl výuky psaní v prvním ročníku základní školy
Cílem výuky psaní v prvním ročníku základní školy je psát psací písmo
přiměřenou rychlostí a pěstovat u dětí základní návyky a dovednosti pro psaní. Již
na samém počátku, tedy při vstupu dítěte do školy a se začátkem výuky psaní, se u
dětí začíná vytvářet základ pro jejich charakteristický rukopis, který má v pozdějším
věku každý člověk.
V prvním ročníku je také pokládán základ pro písemnou komunikaci. Pro její
úspěšné používání je ovšem nutné, aby byl u dětí od samého počátku pěstován
pozitivní vztah k psaní a k vyjadřování se psanou formou.
Cíl výuky psaní v prvním roce školní docházky je také chápán jako „položení
základů a otevření vzdělávacích možností pro každého jedince" (Wildová, 1998, str.
63). Podle Spáčilové a Šubové (2004) nedostatečné zvládnutí čtení a spaní v prvním
ročníku činí problematičtější další vzdělávání ve vyšších ročnících, neboť čtení a
psaní jsou prostředky, pomocí kterých je vyučování dítěti zprostředkováváno.

4.2 Význam psaní a výuky psaní pro člověka
Písmo je ve své podstatě souborem symbolů, které napomáhají komunikaci
mezi lidmi. Písmo a jeho používání mělo v historii nezastupitelnou úlohu v šíření
vzdělanosti, uchovávání písemných památek po předchozích generacích a o vývoji
samotného lidstva.
Pojem „písmo" lze chápat na dvou úrovních. Jedna úroveň je „písmo jako
soustava grafických znaků" (Spáčilová, Šubová, 2004, str. 7), kdy jednomu prvku
hlasu patří jeden znak a druhá rovina chápání tohoto pojmu je písmo jako výsledná
podoba napsaného textu.
Jak uvádí Spáčilová a Šubová (2004), písmo je jedním z měřítek vzdělanosti
a je chápáno jako jeden ze základů lidského vzdělání. Je to také jeden ze základních
požadavků, které by měl splňovat každý příslušník společnosti.
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S určitými prvky písma a vyjadřování grafickou formou je možné se setkat u
předškolních dětí, kdy je ale toto vyjadřování založeno na formě kresby. Pro tyto děti
je tato činnost stále ještě hrou, ovšem při vstupu do školuje jejich činnost posunuta
z roviny herních aktivit do roviny záměrného vyučování. Ale prvek hravosti by
neměl ještě zcela vymizet, naopak by ho mělo být, a to zvláště v první třídě,
využíváno pro zjednodušení a zatraktivnění výuky elementárního čtení a psaní
dětem.

4.3 Příprava na psaní a vlastní psaní
Příprava na psaní probíhá již před vstupem dítěte do školy, a to v podobě
dětské kresby, která napomáhá rozvoji grafomotoriky. Již zde by měl být kladen
důraz na zakládání základních hygienických návyků, jako například držení psacího
náčiní, správné sezení, apod., které budou potřebné pro pozdější výuku psaní.
Nemělo by to být ale prováděno nijak násilně, vzhledem k věku dětí a k tomu, že by
ještě neměly být svazovány striktními pravidly, měla by být zachována ještě jistá
míra spontaneity, která je pro ně tak typická a měl by být brán zřetel na individualitu
vývoje každého dítěte.
Přípravou na psaní není chápána pouze činnost prováděná kresebným či
psacím náčiním, ale rovněž i činnosti, které rozvíjí jemnou motoriku ruky
(manipulace s drobnými předměty, skládání dílků stavebnice,...), koncentraci a
pozornost dítěte a nezbytné jsou také činnosti, které napomáhají rozvíjet koordinaci
zraku a hmatu, což je jedním ze základních předpokladů pro úspěšné zvládnutí výuky
psaní.

4.3.1 Přípravné období
Po vstupu dítěte do školy začíná pro dítě souběžně s výukou čtení i výuka
psaní, která je na začátku realizována v tzv. přípravném období (Křivánek,
Wildová, 1998). V toto období je stále kladen důraz na cviky podporující uvolnění
ruky a na rozvíjení grafomotoriky dítěte. Jedná se o přípravu pohybů paže, ruky a
prstů, kdy by měla být součástí tohoto období. Takovými činnostmi jsou vytrhávání
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tvarů z papíru, vytváření uzlíků na provázku, modelování z drátku, apod.Tato cvičení
jsou nezbytností pro následné zvládnutí výuky psaní.
V tomto období je také zahájena příprava na psaní pomocí kresebných
uvolňovacích cviků. Ty by měly být prováděny na velký formát papíru, popřípadě na
tabuli a jako kresebný nástroj by měl být požit nástroj u nějakého měkkého
materiálu, jako například křída, uhel, pastelka, voskovka apod. Tato první cvičení by
měly děti provádět vstoje, a to z toho důvodu, že se tak zajistí pohyb prováděný
celou paží, kterou si dítě nemá možnost položit na lavici. Jak uvádějí Křivánek a
Wildová (1998) provádění těchto cviků by mělo být realizováno v polohách od stoje
nebo lehu na zádech, kdy se tím uvolňuje ramenní kloub, přes pohyby prováděné v
kleku, vestoje nebo vsedě, které jsou zaměřeny na uvolnění lokte, až ke cvikům
prováděným vsedě, kdy se cvičí zápěstí a prsty dítěte.
Při provádění takovýchto cvičení je doporučováno doprovázet kresebné cviky
pomocí písniček či básniček, které by mohly děti nemotivovat pro činnost a i jim ji
do jisté míry zjednodušit, jelikož děti kreslí to, co slyší. Jak předkládají Spáčilová a
Šubová (2004), takovouto činností je u dětí současně rozvíjeno sluchové vnímání.
Děti napodobují to, co slyší, a tak se procvičuje jejich citlivost ke sluchovým
vjemům.
Po kresebných cvicích se výuka přesouvá k nácviku jednotlivých elementů
psacího písma. Podle předlohy děti začínají opisovat jednotlivé elementy psacího
písma. Toto procvičování je prováděno již v liniatuře a zpravidla děti píší tužkou
nebo pastelkou. Takovými procvičovanými elementy jsou například pravotočivá
nebo levotočivá kružnice nebo ovál, horní a dolní kličky, horní a dolní oblouky,
horní a dolní zátrhy, spirály, kličky, apod. Takováhle cvičení mohou být pro děti
někdy nudná. Jsou ale velice podstatná pro pozdější úspěšnou výuku psaní písmen a
slov. Je tedy nutné, aby učitel byl schopen žáky dostatečně nemotivovat, a ti taková
cvičení brali spíše jako hru, než jako nudný dril.
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4.3.2 Nácvik psaní jednotlivých písmen
Tento nácvik začíná po ukončení přípravného období. To odpovídá zhruba
druhému čtvrtletí prvního ročníku. V tomto období děti začínají psát tvary písmen
malé a velké psací abecedy.
Před samotným psaním by měly děti přiřadit písmenu odpovídající hlásku,
kterou vyvodily například sluchovou analýzou slova, které dané písmeno obsahuje.
Následuje samotný nácvik písmene, která je prováděn tak, že učitel předkreslí
písmeno ve zvětšené podobě na tabuli a žáci mají tento jeho pohyb opakovat ve
vzduchu prstem. Takovéto obtažení písmene na tabuli děti provedou několikrát ve
vzduchu, poté, opět prstem, obtahují písmeno v písance. Kořínek a Křivánek (1989)
doporučují při nácviku písmene doprovázet jeho psaní slovním popisem, tj. popisem
tahů, které dítě provádí prstem, popřípadě tužkou. Dochází tak k lepšímu zafixování
tvaru.
Po procvičení jednotlivého písmene se přistupuje k jeho vlastnímu psaní
písmene. To je opět prováděno na různě velikém formátu papíru, od největšího po
nejmenší. Děti mají v písankách písmena předepsaná. Tato písmena nejprve před
zahájením psaní obtáhnou a poté přejdou k vlastnímu psaní písmene. Doporučuje se
dětem na začátku vytvořit opěrné body pro písmena. Děti tak budou vědět, kde
písmeno začíná, odkud bude veden tah apod. Nácvik písmen je prováděn nejprve
měkkým materiálem, později se přechází k peru.
Pokud učitel zjistí, že děti při psaní chybují, zastaví práci a znovu se vrátí
k nácviku písmene, předvede ho na tabuli a každé dítě si ho vyzkouší znova napsat
ve zvětšené podobě. Poté se opět vrátí k psaní do písanky.
Když se přistupuje k hodnocení psaní písmen, Křivánek a Wildová (1998)
doporučují ponechat dětem prostor pro vlastní kontrolu a pro označení písmen, která
se jim buď zdařila nebo nezdařila. V dětech se tak pěstuje schopnost sebekontroly a
kontroly vlastního výkonu.
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4.3.3 Nácvik psaní slabik a slov

Psaní slabik a slov je založeno na akusticko-kinestetické analýze slov a slabik
a na analýze a syntéze grafomotorické. To znamená, že zrak kontroluje to, co ruka
píše.
Pozornost se zaměřuje na zvládnutí napojení jednotlivých písmen do slabik a
slov. V tomto období stále ještč probíhá nácvik jednotlivých písmen. Aby ovšem ten
nebyl pro děti jednotvárným, je nutné ukázat dětem, že jsou schopny již samostatně
napsat nějaké smysluplné krátké slovo.
Pokud jde o nácvik psaní slabik, je potřeba „vycházet z konkrétního slova"
(Křivánek, Wildová, 1998). Nové slabiky nebo nová slova jsou předepisována
učitelem na tabuli, děti je obtahují ve vzduchu, píší je na tabuli, obtahují je v sešitě
nebo je píší na zvláštní papír. Aby byly děti schopné slovo nebo správně napsat, je
důležité předchozí přečtení slova nebo slabiky, které budou psát. Dojde tak k analýze
slova nebo slabiky a děti si uvědomí, která písmena budou psát.
Když žáci dopíší, měli by si sami provést kontrolu svého výkonu porovnáním
svého výkonu se vzorem.

4.3.4 Psaní vět

Tento výcvik začíná až v období, kdy děti zvládly psaní velkého psacího
písma. Vždy je důležité, aby si děti to, co budou psát, nejprve přečetly a poté to
napsaly. Obsah věty musí nejprve analyzovat a pochopit, poté ho teprve začít psát.
Žáci by měli být stéle vedeni k sebekontrole. Každá napsaná věta by měla být
zkontrolována okamžitě po jejím napsání.

4.3.5 Typy písařských cvičení
Psaní a jeho nácvik může být realizován pomocí různých typů cvičení.
Prvním typem cvičení, se kterým se dítě na počátku výuky setká, je opis. Jeho
podstatou je to, že se žáci snaží co nejvěrněji napodobit předepsaný vzor, a to jak
jednotlivého písmene, tak později i slabik, slov nebo celých vět. S tímto postupem při
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nácviku psaní se žáci setkávají vždy, když se začíná procvičovat nové písmeno, nebo
nový jev, který dosud nepoznali. Žákům by taková cvičení měla dávat možnost pro
dobrou sebekontrolu, neboť si mohou pomocí zraku přímo porovnat to co napsali
s předlohou.
Dalším druhem cvičení je přepis. Ten je již pro žáky obtížnější. Je založen
na tom, že žáci přepisují do psacího písma předlohu, která je napsaná písmem
tiskacím. Aby byly žáci schopni toto úspěšně zvládnout, musí mít dobře zafixované
tvary psacího písma a musí u nich být zafixováno spojení mezi psací a tiskací
podobou písmene. Přepis je zařazován v písankách již během nácviku psaní
jednotlivých písmen. Před jeho zahájením by měl učitel provést s dětmi analýzu
slova nebo slabiky, aby si děti uvědomily, co budou psát. Tento typ práce se objevuje
během nácviku psaní v celém prvním ročníku.
Cvičením, které ukazuje do jaké míry si žáci osvojili tvary písmen a jak je
dokáží navzájem spojovat, je diktát. Postupuje se od diktátů jednotlivých písmen,
později slabika slov až ke krátkým větám. Doležalová (1996) doporučuje nejprve
provádět diktát pomocí skládací abecedy nebo ve formě diktátu s komentářem, ve
kterém učitel vysvětluje co, kdy a kde psát.
Diktát je pro žáka složitý z toho důvodu, že ještě předtím, než slovo napíše,
musí ho sluchově analyzovat a poté ho teprve převést do psané podoby.
Pokud přistoupíme k hodnocení diktátu, měla by se pozornost zaměřit na to,
do jaké míry bylo dítě schopné provést analýzu slova, napsat ve správném pořadí
písmena ve slově a vybavit si příslušné psací tvary písmen.
Náročným typem cvičení je pro děti autodiktát. Jeho podstata je zaznamenání
vlastní myšlenky dítěte psací formou. V prvním ročníku má autodiktát formu
obrázků, jejichž názvy si děti nejprve pro sebe vysloví, analyzují a potom napíší.
Přesto, že je autodiktátu nejsložitější formou písařských cvičení, je důležitý
pro dobrý rozvoj budoucích písařských dovedností dítěte.
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4.4 Znaky písma
Abychom mohli správně hodnotit a posuzovat psaní jednotlivých žáků, je
třeba brát v potaz znaky, které jejich písmo vykazuje. Znaky písma jsou rozdělena do
dvou skupin na kvalitativní a kvantitativní znaky.

4.4.1 Kvalitativní znaky písma

Kvalitativní znaky písma určují, do jaké míry je písmo úhledné a čitelné, tedy
určují vzhled písma jako celkového projevu.
Jak uvádí Spáčilová a Šubová (2004), jako kvalitativní znaky písma
označujeme tvar, velikost, úměrnost a stejnoměrnost, jednotažnost a přípojnost
písma, hustotu, rytmizaci a celkovou úpravu písemnosti.
Nejdůležitějším ze všech kvalitativních znaků písma je tvar písma. Podle
míry zachování základního tvaru písmene je poté hodnocena celková čitelnost písma.
Písmo, které je ve dnešní době používáno je jednodušší variantou než to, které bylo
používáno v minulosti. Dnešní písmo postrádá ozdobné kličky a přítlaky, které byly
charakteristické pro písmo našich předků.
V dnešní době je kladen důraz na nácvik písma štíhlejšího se znatelnými
spojovacími tahy. To ovšem nesmí směřovat k nadměrnému zužování nebo
naklánění písmen, což by mohlo vést k nečitelnosti písma.
Na nižším stupni základní školy nejsou žákům povolovány tvary písmen
odchylujících se od standardu. Někteří žáci mají tendenci vytvářet si vlastní podobu
písmen, a tak si vytvářet vlastní styl písma.
Dalším znakem písma je jeho velikost. Velikost písma je závislá na věku
schopnostech dětí. Čím vyspělejším písařem žák je, tím se jeho písmo zmenšuje.
Z tohoto důvodu se také mění i šířka liniatury v sešitech. V prvním ročníku je šířka
liniatury 20 mm.
Velikostí písma je chápána kolmá vzdálenost krajního bodu písmene od
základní linky. Podle velikosti jsou písmena rozdělena do čtyř skupin:
o

písmena střední výšky (e, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w, x, y);

33

o

písmena s horní délkou (b, d, h, k, 1, t, a většina písmen velké
abecedy);

o písmena s dolní délkou (j, p, g, q, y);
o písmena s horní i dolní délkou (f, G, J, Q, Y);
(Spáčilová, Šubová 2004)
Úměrností písma je chápána poměrná velikost písmen s horní délku, s dolní
délkou k písmenům s hodní a dolní délkou. Tento poměr by měl být 1:1:1.
Pokud se hovoří o stejnoměrnosti, tak jde o psaní písmen, které náleží do
jedné skupiny, ve stejné výšce. Dodržování stejnoměrnosti písma je v počátcích
nácviku psaní napomáháno pomocnou liniaturou.
Míra jednotažného psaní a spojování písmen je měřítkem pro jednotažnost a
přípojnost písma. Žáci často psaní přerušují. To závisí na pohybových schopnostech
jejich ruky a prstu a na míře zapamatování si písmene a rychlosti jeho vybavení.
Úhel, který svírá osa písmena s linkou je označován jako sklon písma.
Obecně se uznává úhel 75°, ale jsou respektovány i odchylky od tohoto stupně,
vzhledem k individualitě každého jedince. Písmo, které má úhel sklonu menší než
75°, je označováno jako písmo ležaté a písmo, jehož sklon je větší než 90°, je
označováno jako písmo zvrácené.
U hustoty písma sledujeme mezery mezi slovy a rozestupy mezi jednotlivými
písmeny.
To, jak jsou písmena, slova, řádky a odstavce uspořádány, označujeme jako
rytmizaci písma.
Základem pro správné psaní z hlediska přiměřené hustoty a rytmizace písma
je vedení žáků k pravidelnému a rytmickému vedení ruky během psaní.
Pokud jde o úpravu písemností, tak je na zřetel brána úprava žákovských
sešitů, které by v první třídě měla být, vzhledem k písařským schopnostem dětí, co
možná nejjednodušší.

4.4.2 Kvantitativní znaky písma

Kvalitativním znakem písma, který je ve škole posuzován, je rychlost písma,
kterou se rozumí počet písmen, které je žák schopen napsat za určitou jednotku času.
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Rychlost písma roste s tím, jak stoupají žákovy schopnosti ve psaní.
Pro každý ročník je stanoven jiný počet písmen, které by dítě mělo být
schopno napsat na konci roku v čase jedné minuty.

Ročník

Počet písmen za minutu

1.

10 písmen

2.

20 písmen

3.

32 písmen

4.

40 písmen

5.

45 písmen

5. Leváctví
5.1 Pojem lateralita
Lateralitou se podle Sováka (1960) nazývá soubor odchylek od souměrnosti
podle střední roviny organismu. Rozlišují se dva typy laterality. Pokud se hovoří o
odlišnostech ve tvaru těla jedince, pak se jedná o laterality tvarovou
(morfologickou), pokud se tyto odchylky týkají odlišností v činnosti párových
orgánů, pak jde os tzv. lateralitu funkční. Pod funkční lateralitou ale nerozumíme to,
že by jedinec vykonával činnost pouze jednou, dominující končetinou, ale že je
možné vypozorovat určitou převahu činností vykonávaných danou končetinou, nebo
že končetině dává při vykonávání činností přednost.
Oba dva typy laterality spolu ovšem souvisí. Ten orgán těla, který svou
vyspělostí převažuje jiný, je samozřejmě používán častěji a je výkonnější, tedy jeho
činnost převažuje nad činností jiného, ne tolik vyvinutého. Z toho plyne, že při
posuzování laterality je vhodné posuzovat jedince komplexně, a to podle změn
organismu a funkčnosti orgánů.
Drnková a Syllabová (1983) uvádí lateralitu jako vývojovou, nikoli
patologicky podmíněnou asymetrii organismu podle střední roviny ve smyslu
nadřazenosti jedné poloviny těla nad druhou.
Tymichová (1985) říká, že pokud hovoříme o celkové lateralitě, pak mluvíme
o kombinaci laterality oka a horní končetiny. Pokud se lateralita shoduje, pak se
jedná o stejnostrannou lateralitu, pokud se lateralita neshoduje, pokud je u oka, ruky,
nebo u obou výsledek A (ambidextrální —• obourukost), tak se jedná o lateralitu
nevyhraněnou.

5.1.1 Tvarová lateralita

Projevy tvarové laterality je možné pozorovat u párových končetin, na trupu a
hlavě člověka a jsou velice obvyklé. Byl proveden výzkum, ve kterém se zjistilo, že
75% lidí má pravou ruku delší, objemně a silnější než levou. To ale, podle Sováka
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(1960), nemusí vždycky korespondovat s funkční asymetrií. Bylo totiž zjištěno, že
praváci mají v 75% objemnější pravou ruku než levou, v 15% mají objemnější levou
ruku a v 10% je objem obou rukou zhruba stejný. V tomto výzkumu bylo také
zjištěno, že leváci mají levou paži objemnější v 50 - 60% a pravou ruku mají
objemnější ve 40% případů.
Tvarové odchylky na trupu těla jsou závislé na tvaru páteře. Taje u lidí
píšících levou rukou nakloněna v hrudní oblasti lehce nalevo a bederní páteř je
nakloněna lehce doprava, čímž dochází k vyrovnávání polohy při stání na levé noze a
sníženou polohu pánve vlevo.
Největší odchylky jsou ale zaznamenány na hlavě. Je možné zaznamenat větší
klenutí čelní kosti a spánkové šupiny na jedné straně hlavy. Není běžná ani stejná
velikost a tvar očnic, a tak je tedy možné říci, že nesouměrný obličej je velice
běžným jevem.

5.1.2 Funkční lateralita
Funkční lateralitou se rozumí přednostní užívání jednoho párového orgánu.
Nesouměrnost pohybů je možné sledovat již v mimice obličeje, ovšem její nejsilnější
projevy je možné zaregistrovat při používání končetin. A když hovoříme o
končetinách, jedná se hlavně o končetiny horní, neboť ruka je nejběžnějším a
nejpoužívanějším nástrojem na lidském těle. V takových případech se začíná mluvit
o praváctví a leváctví, kdy jedna ruka převládá a její přednostně používáno pro
naučené výkony, při pracovních úkolech a volních reakcích a je možné tuto převahu
vysledovat i u gestikulace.
Je možné vysledovat i určitou dominanci, pokud jde asymetrii smyslových
orgánů, a to zvláště v případě oka. Když pozorujeme okolí, je vždy jedno oko tím
hlavním, které svou činností převyšuje oko druhé a tohoto oka také člověk využívá
při takových činnostech jako pozorování mikroskopem, míření apod.
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5.2 Fyziologie laterality
Ruka člověka je jedním z nejdokonalejších nástrojů. Její pohyb umožňují
svaly, které se na ní nacházejí a tyto svaly jsou řízeny nervovým ústředím, ze kterého
vychází příslušné nervy pro řízení takové činnosti. Jako základ hybnosti není možné
určit svaly, ale nervově svalové ústrojí, odkud je řízem pohyb jednotlivých svalů.
Tato centra jsou ovšem nižšími centry hybnosti, složitější úkoly jsou ovládány
vyššími centry, které jsou uložena v mozkové kůže příslušné hemisféry mozku.
Z těchto center pak vedou nervové dráhy k centrům nižším, která jsou v míše a ve
většině případů jsou tyto dráhy překřížené. Z toho poté vyplývá, že svalstvo levé
ruky je řízeno pravou hemisférou a levá hemisféra pak řídí svalstvo ruky pravé.
Z tohoto poznatku vyplývá, že dominance jedné ruky je známkou lepší
výkonnosti mozkové kůry jedné polokoule mozku, takže ve své podstatě je možné
říci, že člověk neukazuje výkon ruky, ale výkon jedné z hemisfér. Potom platí, že
pokud je někdo vrozený levák, podá lepší výkon rukou levou, která je pro něj rukou
řídící, a vrozený pravák svou řídící rukou pravou.
Obratnost ruky spolu s řečí jsou základními znaky, které odlišují člověka od
jiných živočišných druhů.
Obratnost rukou se začala vytvářet v době, kdy začal lidský druh vyrábět a
používat nástroje. Tím, jak se tato činnost postupně zdokonalovala a zjemňovala,
převzala jedna ruka řídící funkci a druhá ruka jí byla při práci nápomocna. Tak došlo
k oddělení funkcí rukou a byl položen základ pro funkční lateralitu ruky, a tak byl
položen základ pro levorukost a pravorukost.
Také u řeči je možné zjistit souvislost s lateralitou. Bylo potvrzeno, že
centrum řeči se v mozku nachází na řídící hemisféře, která taktéž řídí činnost
dominantní ruky.

5.3 Přenos mezi hemisférami
Aby byla zajištěna správná funkčnost mozku a zpracování funkcí, je zajistit
přenos zpráv z jedné hemisféry do hemisféry druhé. K tomuto přenosu jsou
uzpůsobeny mozkové dráhy, zvané komisury. V takovýchto drahách jsou uložena
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nervová vlákna, pomocí nichž dochází k přenosu informací z jedné části mozku do
druhé.
Existuje předpoklad, že již od narození má každá jedinec vložena centra do
příslušných hemisfér, ovšem v prvních letech vývoje si obě polokoule mozku
předávají navzájem všechny přijaté údaje, které uchovávají v paměti. Tu zajišťuje
rovnováhu během vývoje a umožňuje to i případné obnovení některé funkce mozku,
pokud by došlo k jeho poškození, kterou zajistí zrcadlově položené centrum na
opačné polokouli.
V období, které odpovídá zhruba době než vstoupí dítě do školy, dochází
k tomu, že jedna z hemisfér převezme řečové a jazykové funkce. U většiny lidí
převezme tyto funkce levá hemisféra a pravá se tak stává pomocnou.

5.4 Problém dominance
Každý člověk má určeno, většinou již od narození, která ruka bude pro něj
vedoucí.Každá ruka je řízena jinou hemisférou. Levou ruku řídí pravá hemisféra a
pravou ruku levá hemisféra.
U člověka tedy můžeme identifikovat hemisféru řídící, tzv. dominantní a
hemisféra pomocnou, auxiliární.
Lateralita je chápána jako druhotný projev dominance jedné z hemisfér.
Dominantní hemisféra má pro jisté funkce řídící funkci a druhá hemisféra se podílí
na koordinaci výkonu.
Je možné rozeznat základní typy dominance, tak jak je uvádí Sovák (1960).
1)

nevykazuje žádné rozdíly ve výkonech hemisfér, což se projevuje
jako zhruba stejná obratnost rukou, která je označována jako
ambidextrie, nebo jako stejná neobratnost obou rukou, čemuž se
říká ambisinistrie;

2)

dominance levé polokoule, která se projevuje praváctvím;

3)

dominance pravé polokoule projevující se leváctvím;
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5.5 Druhy a typy laterality
Lateralita je prokazatelně vrozenou a také dědičnou záležitostí. Genotypem
nazýváme vrozený podklad pro lateralitu. Není ovšem trvalý. Je ho možné ovlivnit
prostředím a výchovou a pomocí takovéhoto působení je také možné změnit typ
vrozené laterality. Teprve takový nález leváctví nebo praváctví, jakým se člověk
projevuje je nazýván fenotypem.
Během vývoje došlo k posilování vlivu praváctví, kterým je potlačován
genotyp leváctví, kdy může dojít i k tomu, že vrozený levák se změní na praváka.
Zjevné praváctví tedy může mít svoje základy ve vrozeném praváctví, nebo leváctví
a v některých případech se může jednat o vrozenou obourukost. Ovšem pokud se
někdo projevuje jako levák, je u něj s největší pravděpodobností genotyp leváctví.

5.5.1 Leváctví
U leváků mohou být rozlišovány různé příčiny vzniku leváctví. Je to jednat
leváctví vrozené, které je nejčastější příčinou levorukost jedince. Dále je možné
identifikovat tzv. leváctví z nutnosti, kdy dojde z nějakého důvodu k vyřazení jeho
přirozeně řídící ruky a dalším typem leváctví je leváctví patologické, ke kterému doje
po zničení vedoucí hemisféry během útlého dětství, a tak její funkce převezme
hemisféra pomocná.

5.5.2 Praváctví

Podobně jako s leváctvím je to i s praváctvím. Praváctví může být vrozené,
těchto případů je většina, stejně jako naučené, a to jak z nutnosti, tak patologicky, ale
existuje i mnoho praváků tzv.přecvičených leváků. Zejména v minulosti docházelo
často k přecvičování leváků na praváky, jelikož leváctví nebylo bráno rovnocenně
praváctví, a tak zejména ve školách se z vrozených leváků stávali praváci z donucení.
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5.5.3 Ambidextrie
Ambidextrií nazýváme vrozenou obourukost. Takoví lidé mohou používat
obě ruce rovnocenně pro činnosti související s hrubou nebo jemnou motorikou. Jsou
schopni naučit se a provádět i složité úkony, jako psaní a kreslení, oběma rukama.
Lidí, kteří jsou vrozeně obourucí, je zhruba jedno procento z celé populace (Healey,
2002). Někteří lidé jsou schopni naučit se používat i svou nedominantní ruku, pokud
je jejich řídící ruka dočasně vyřazena. Ovšem to, že by se obourukost dala naučit,
nebylo prokázáno.
Jak ale uvádí Synek (1991), ambidextři jsou ve své podstatě vrozenými
leváky, kteří mají velice vyvinuté pohybové schopnosti, kteří mají plně rozvinuty
schopnosti levé ruky, ale k tomu se jim zhruba v období předškolního věku podařilo
naučit všechny potřebné dovednosti i rukou pravou.
Kromě lidí, kteří jsou skutečně obourucí a obě ruce používají na stejné
úrovni, existují ještě jedinci, kteří některé činnosti vykonávají pouze pravou a jiné
pouze levou rukou. Jedná se však zpravidla o vrozené leváky, kteří v dětství ovládli
některé činnosti samovolně levou rukou a během vývoje (zejména školní docházky)
byly přeučováni nebo učeni dělat činnosti rukou pravou, ovšem některé činnosti
vykonávané levou rukou jim zůstaly.

5.5.4 Překřížená lateralita
U některých jedinců se projevuje tzv. překřížená lateralita. Je to jev, při
kterém je možné pozorovat neshody při používání párových končetin. To znamená,
že někdo může být levákem na ruku a pravákem na nohu. Může se ještě přidat to, že
je levákem na oko nebo ucho, nebo se toto může zkombinovat a může se vyskytnout
leváctví na oko a praváctví na ruku. Takových kombinací může vzniknout mnoho
dalších. Takovéto překřížení u jedince souvisí se zděděnou genetickou informací po
předcích.
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5.6 Diagnostika laterality
Před vstupem dítěte do školy je nutné vědět, která ruka je pro dítě řídící.
Lateralitu jako první posuzují rodiče dítěte, a to podle toho, jak dítě pozorují při
různých činnostech v domácím prostředí.
Vedle těchto testů existují ještě různé typy zkoušek laterality, které jsou
prováděny v pedagogicko-psychologických poradnách.

5.6.1 Pozorování činností

Tyto metody jsou podle Křišťanové (1995) prováděny zejména rodiči a
učitelka mi v mateřské škole. Čím je dítě starší, tím jsou projevy laterality silnější a
patrnější. Při pozorování sledujeme rozdílnou aktivitu horních končetin.
a) Pozorování běžných úkonů, jako jsou například cucání palce, sahání
po předmětech, držení a uchopování předmětů, gestikulace;
b) Pozorování naučených činností, kterými jsou házení míčem, držení
lopatky, lžíce apod., trhání plodů, používám předmětů, jako jsou
nůžky a pastelky, navlékání korálků na provázek, stavění si ze
stavebnice;
c) Pozorování náročnějších činností, jimiž se rozumí zalévání záhonku,
krájení nožem, stříhání nůžkami, obkreslování a vymalovávání a
mnohé další;

5.6.2 Zkouška laterality podle Z. Matějčka a Z. Žlaba
(jak je popisuje Ladislava Křišťanová, 1995)

a) Korálky do lahvičky - Dítě stojí u stolu a obě jeho ruce jsou zhruba ve
stejné vzdálenosti od předmětů, s nimiž bude pracovat. Z krabičky 5x5
cm má vyndat co nejrychleji deset korálků a dát je do lahvičky
s průměrem hrdla asi 2 cm.
b) Zasouvání kolíčků - Dítě má za úkol zasunout 5 kolíčků o délce 5-7
cm do prkénka s pěti otvory pro kolíčky.
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c) Klíč do zámku - Dítě má vyndat klíč z před něj položeného zámku a
poté ho zase zasunout zpět.
d) Míček do krabičky - Na stole je položena krabička a malý míček. Dítě
má za úkol ze vzdálenosti dvou kroků od stolu hodit míček a pokud
možno se jím trefit do krabičky. Tento pokus se opakuje třikrát.
e) Jakou máš sílu - Dítě se má pokusit rozmáčknout jednou rukou
plastovou krabičku z víčkem asi o průměru 6 cm.
f) Stlač mi ruce k zemi - Spojíme si ruce a dítě požádáme, aby se
pokusilo jednou rukou stlačit k zemi naše spojené ruce.
g) Sáhni si na ucho, na nos,... - Dítě si postupně sahá na ucho, nos, drbe
se na bradě apod.
h) Jak nejvýš dosáhneš? - Dítě stojí těsně u zdi a snaží se dosáhnout co
možná nejvýš.
i) Tleskání - požádáme dítě aby zatleskalo. Jedna ruka je podložkou,
jedna ruka tleská, (pokud dítě tleská oběma, je hodnocena jako
ambidextrální)
j) Jehla a nit - Dítě se pokusí navléknout jehle do nitě.
Ruka, kterou dítě dělá pohyb, nebo která je aktivnější, je rukou dominantní.
Pokud dítě dělá činnost oběma rukama, pak ji označíme jako A (ambidextrální) a
stejně tak, pokud dítě i činnosti ruce střídá.
Výsledky jsou zaznamenávány do záznamového listu (viz. příloha č. 6)
Kvocientpravorukost (DQ) je vyjádření počtu reakcí pravostranných
v procentech:
P + A/2
DQ =

• 100
n

V tomto vzorci se dělí součet počtu všech pravostranných reakcí a poloviny
reakcí nevyhraněných počtem všech provedených zkoušek. Vše je pak
vynásobeno stem. Podle výsledků pak můžeme žáka přiřadit k jedné z pěti
tříd laterality.
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o

Pět tříd laterality:

Lateralita je dělena do pěti tříd, kdy každá má příslušnou značku:
L —> jedná se o vyhraněnou lateralitu, výrazné leváctví

DQ = 2 4 - 0

L —>• jde o méně vyhraněné leváctví

DQ = 49 - 25

A —»jedná se o nevyhraněnou, neurčitou lateralitu

DQ = 74 - 50

P — • je méně vyhraněné praváctví

DQ = 89 - 75

P —»je vyhraněné praváctví

DQ= 100-90

Pro zjištění typu laterality se také používá výpočet indexu laterality,
Index laterality se počítá podle CufFova vzorce...
P - L
. 100

Lj =
P + L

Jako P je označen počet úloh, které byl vykonány pravou končetinou, L je
označen počet úloh vykonán levou končetinou. Stupeň praváctví je pak
kladná číselná hodnota a leváctví je záporná číselná hodnota .

5.6.3 Zjištění laterality očí

Pro zjištění laterality oka, jak uvádí Tymichová (1985), se používá dvou
zkoušek. Jednou zkouškou je zkouška monokulární a druhou je zkouška binokulární.
Monokulárni zkouška se provádí pomocí kukátka. Při tomto pokusu požádáme
dítě, ať se kukátku podívá na obrázek. Oko, které na kukátko přiloží, pokládáme za
dominantní. Tento pokus se opakuje třikrát.
Binokulární zkouška probíhá tak, že dítě vyzveme, aby se nám podívalo na nos,
a to skrz kornout, který mu podáme do obou rukou. Pokus zopakujeme třikrát. Dítě,
podle Křišťanové (1995), se vždy nejprve podívá oběma očima a poté si kornout
přiloží na dominantní oko.
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5.6.4 Test vedoucí ruky

V praxi je však možné použít pro diagnostiku i orientační test na to, která ruka
je pro jedince vedoucí.
Jde o test sepnutí rukou, kdy vedoucí ruka je sepnuta s druhou tak, že palec
vedoucí ruky je nahoře.
Dále je to test navlékání. Dítě navléká korálky na provázek. Ruka, která
korálky navléká, je vedoucí.
Test stavění kostek je také velice snadný na provedení. Ta ruka, kterou dítě
kostky pokládá, je označena za dominantní.
5.6.5 Test vedoucí nohy

Rovněž otestování vedoucí nohy může být v některých případech potřebné.
Provádí se tak, že dítě má za úkol posouvat nohou malý předmět po zemi. Ta noha,
kterou úkol provádí, je vedoucí. Stejným způsobem se provádí i test kopnutí do míče.

5.7 Otázka přecvičování leváků
V minulých dobách byly snahy o přecvičování leváků na praváky, a to bez
ohledu na to, zda to dětem bude nebo nebude činit potíže, nebo jestli se takové
násilné přecvičování neodrazí na osobnosti dítěte, na jeho vztahu ke škole nebo na
jeho zdraví.
V dnešní době se již od přecvičování leváků upustilo, ale výjimečně se ještě
objevují případy, kdy přecvičování dětí žádají rodiče.
Takové přecvičování může zanechat na dítěti následky, kterých se nemusí již
do konce života zbavit.
Sovák (1960) rozděluje příznaky spojené s přecvičováním leváků do tří
základních skupin.
Při posuzování následků potlačování laterality je nutné zohlednit i fakt, ve
kterém období vývoje k takovému jednání dochází. Nejmarkantnější je souvislost
mezi přecvičováním leváků v předškolním období a vznikem následků. Pokud
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dochází k přecvičování na začátku školní docházky, objevují se silné znaky odporu
proti takové činnosti, a ta může mít dalekosáhlé následky.

5.7.1 Důsledky přecvičování v oblasti motoriky
Tím, že je potlačována práce vedoucí ruky a dítě je nuceno pracovat rukou,
která je méně obratná, projeví se to i na kvalitě výsledků. Děti mohou dostat
postupně až nechuť k práci, která vyžaduje jistou obratnost, neboť díky stálým
neúspěchům ztrácí motivaci. Obratnost je úzce spjata s veškerou činností rukou
vůbec, a tak, pokud bude dítě ve svých činnostech stále neúspěšné, ztratí chuť
k veškeré práci, která je prováděna rukama.
Díky tomu, že je dítě v otázce obratnosti neúspěšné, může potom také nabýt
milného dojmu, že ono samo je nešikovné, klesá mu sebevědomí, aniž by si
uvědomilo, že je všechno vlastně jinak.

5.7.2 Narušení druhosignálnflio komplexu
Rozvoj obratnosti dominantní ruky je spjat s vývojem řeči. Pokud dochází
k přecvičování leváků, mohou se objevit problémy v oblasti vývoje řeči.
Takovými důsledky může být koktavost, opožděný vývoj řeči a poruchy
výslovnosti. Také je možné se setkat s poruchami v oblasti čtení a psaná, ale neplatí
zde pravidlo, že každý dysgrafik nebo dyslektik je násilně přecvičovaným levákem,
přestože to v mnoha případech platí.
5.7.3 Důsledky přecvičování v oblasti charakteru

Děti citlivě reagují na veškeré kroky vykonané proti jejich přirozenosti.
Některé to mohou pociťovat jako omezování osobnosti. Děti mohou reagovat dvojím
způsobem. Ty, které jsou ve svém založení silné, reagují agresivně a děti slabší se
stáhnou k úniku. Z takových reakcí poté vyplývají nežádoucí povahové rysy.
Levák, který je přecvičován, se ale navzdory tomu snaží uplatnit svou
obratnější levou ruku. Jelikož je mu toto zakazováno, dochází tak ke konfliktním
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situacím, které některé dítě řeší poslušností, jiné odporem. Jak uvádí Sovák (1960),
v dítěti roste pocit nerozhodnosti v používání levé nebo pravé ruky k provádění
úkolů, tento pocit se pak může přenést i do nerozhodnosti osobnosti dítěte.
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6. Metodika psaní leváků
Ve výuce psaní leváků a praváků se neobjevují žádné závažné rozdíly a je
tedy možné tuto výuku realizovat společně se všemi žáky ve třídě. Ovšem samotné
psaní leváků má svá specifika a vyžaduje individuálnější přístup učitele ke každému
dítěti.

6.1 Příprava na psaní
Stejně jako u dětí píšících pravou rukou probíhá příprava na psaní u leváků již
v předškolním období. Měl by být kladen důraz na rozvoj hrubé i jemné motoriky
ruky, dítě by se mělo učit správnému držení psacího náčiní a základním hygienickým
návykům při psaní.
Při přípravě leváka na psaní by měl být, podle Křišťanové (1995), kladen
důraz na procvičování pravolevé orientace. Měl by být fixován směr zleva doprava,
ve kterém bude později psát. Postupně by mělo dojít také k upevňování polohy ruky,
papíru, držení tužky.
Při procvičování ruky a při přípravě na psaní probíhá opět příprava přes
kresebné uvolňovací cviky a důraz je kladen na dobře zvládnuté uvolnění píšící ruky.

6.2 Podmínky pro psaní levou rukou
Požadavky, které jsou na děti v prvním ročníku kladeny jsou stejné jak pro
leváky, tak pro praváky. Ovšem odlišují se tím, v jakých podmínkách jsou
realizované. Levoruké dítě má zafixovaný pro ně přirozený směr „písma" zprava
doleva. Ten ovšem musí změnit a na směr zleva doprava, což je směr, který preferují
leváci. To často vede k problémům u leváků, které se projevují změnou ve sklonu
Písma, kdy je možné pozorovat až téměř zvrácený sklon.
Žák, který píše levou rukou, má také nevýhodnou pozici při kontrole toho, co
již napsal, neboť tužka, kterou píše, mu brání ve výhledu.
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Stejně jako u dětí píšících pravou rukou, nemají leváci na začátku školní
docházky často dostatečně uvolněné zápěstí ruky. Objevuje se u nich tzv. drápovité
držení psacího náčiní, které je mnohdy doprovázeno špatným držením celého těla.
Pokud chceme předejít špatným návykům při psaní leváků, měly bychom
dbát na dodržování jistých zásad při psaní.

6.2.1 Některé metodické zásady psaní leváků.
Jak uvádí Sovák (1979), při výuce leváků je třeba brát v potaz několik
základních kroků.
o

Dítě sedí tak, že má lokty opřeny souběžně na lavici. Tělo ani hlava
dítěte se nemá odchylovat od osy, kterou tvoří páteř,

o

Papír, na který bude dítě psát je položen vlevo od střední osy
s nakloněným pravým rohem směrem dolů. Pokud jde o sklon papíru,
nechává se dítěti volnost podle toho, jak to jemu samotnému nejvíce
vyhovuje.

o Náčiní, kterým dítě píše, drží zrcadlově stejně jako pravák. Prsty jsou
uvolněné, psací náčiní směřuje k levému rameni, hřbet ruky směřuje
vzhůru, ruka se opírá o předloktí tak, aby bylo uvolněno zápěstí. Prsty
jsou pod linkou. Vhodné je osvětlení zleva a zpředu,
o

Když žák píše, měl by stále sledovat to, co napsal. Záleží hlavně na
zvoleném sklonu papíru,

o

Písmo jde směrem zleva doprava ke střední čáře, kterou by neměl
sešit přesáhnout doprava, jinak by mohlo dojít ke křivení páteře
dítěte. Pokud jde o sklon písma, žáci časti dávají přednost stojatému
písmu, které jim vyhovuje více. Není ovšem nutné trvat na písmu
ležatém, pokud by to některému žákovi činilo obtíže,

o Již byla zmíněna důležitost průpravných cvičení před zahájení výuky
samotného psaní. V tomto bodě se metodika výuky leváků shoduje
. s výukou praváků.

o

Je důležité i připravit žáka na psaní, a to tak, že nebudeme pokládat
psaní leváka za něco výjimečného, ale jako přirozenost stejně jako u
praváků.

o

Svůj význam má i postoj učitele, který posuzuje a přijímá žáka
levorukého stejně jako pravorukého. Dítě má být součástí kolektivu a
nemá být nijak vyčleňováno,

o

Důležitou roli hraje také rodina a spolupráce s ní. Žákovy se má
dostat maximální podpory, ale zároveň se jeho levorukost nesmí stát
prostředkem k omluvě jeho nedostatků.

Při nácviku nového písmene učitel ukazuje žákovy pohyb při psaní levou
rukou. Orientaci žáka na linkách v písance usnadňuje i to, že tvary písmen jsou
předepsány i na koncích řádků.
Učitel by neměl zapomenout ani na správné posazení leváka v lavici. Pokud
sedí levák vedle praváka. Levák by měl sedět v lavici vlevo, aby si se spolužákem
v lavici při psaní nepřekáželi.

6.2.2 Specifika některých znaků písma u leváků

Křišťanová (1995) uvádí, že zpočátku je dobré tolerovat u dětí píšících levou
nikou individuální potřebu psát větší písmo, třeba i přes dva řádky v sešitě.
Pokud budeme hovořit o úměrnosti a návaznosti písma leváků, tak pro
kontrolu napsaného textu se doporučuje posouvání ruky pod text, aby jej bylo možné
dobře zkontrolovat a pokud jde o znaménka, taje doporučeno psát bezprostředně po
napsání písmene, jelikož takto dává slovo smysl.
U sklonu písma leváků je doporučen sklon 70 - 75°doprava, ale připouští se i
Písmo kolmé. U leváků je někdy možné připustit i mírně zvrácený sklon, pokud není
na úkor čitelnosti písma.
Leváci mají většinou pomalejší písmo, vzhledem k tendenci psát písmo větší,
ne

tak rytmické a mají i jisté mechanické překážky, jako polohu ruky apod. Pro

l e z e n í velkého zpomalení psaní leváků je nutné zvolit vhodné psací náčiní podle
mdividuálních potřeb dítěte.

Na začátku výuky psaní se mohou u žáků objevit problémy s úpravou
písemností, jelikož důsledkem ne úplně správného držení pera dochází
k rozmazávání textu. Proto žáci volí cestu drápovitého úchopu. Proto je nutné dbát na
upevnění správné techniky psaní u leváků, neboť je lehce obtížnější než u praváků.

6.2.3 Další didaktické zásady při psaní leváků

Při procesu výuky psaní je do něj zainteresována řada osob. Jedná se o
rodiče, učitele na základní, ale i v mateřské škole. Každý z nich by měl mít na paměti
jisté didaktické zásady pro to, aby pomohli dítěti s výukou psaní.

6.2.3.1 Role rodičů

Rodiče by si měli uvědomit, že je nutné dítě, které má sklon k leváctví, vést
přirozeně a jeho lateralitu podporovat,a to jak v rodině, tak spolupracovat
s mateřskou nebo základní školou.
Rodiče by měli být rovněž obeznámeni se základní metodikou při kreslení a
psaní leváků a na jejím základě učit děti správně držet tužku, vybírat vhodné náčiní
pro kreslení a psaní. Při pozdějším psaní by měli rodiče dbát na dodržování
základních hygienických návyků při psaní, kdy by měli klást důraz na dodržování
přestávek během psaní.

6.2.3.2 Role mateřské školy

Učitelky v mateřské škole by měly ovládat základní diagnostiku laterality a
Při nejasnostech dítě doporučit do pedagogicko-psychologické poradny. Je rovněž
důležitá spolupráce s rodinou, kdy by měl být zdůrazňován fakt negativních důsledků
Přecvičování dětí.
Během činností v mateřské škole by měly být dodržovány zásady správného
držení tužky a měl by být zahájen proces cvičení uvolňovacích cviků, které budou
Průpravou pro budoucí psaní. I zde je nutné dávat pozor na to, aby vedle sebe u
stolky nebyly děti, které píší každé jinou rukou a vzájemně si při kreslení překáží.
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6.2.3.3 Role základní školy

Na základní škole by měli mít učitelé ujasněno, které dítě píše jakou rukou,
popřípadě provést vyšetření nebo dítě nechat vyšetřit.
Učitelé by měli dodržovat základní zásady metodiky psaní levou rukou. Což
zahrnuje informovat rodiče, jak s dítětem správně pracovat, přistupovat individuálně
ke každému levákovi, vhodně nemotivovat dítě pro psaní, hodnotit přiměřeně
schopnostem dítěte, dětem předepisovat do sešitu písmena i na konec řádku. Písmena
by měla mít kolmý sklon, umožnit odkládání pomůcek na levou stranu lavice, během
psaní zařazovat přestávky pro uvolnění ruky a umožnit žákům, kteří píší levou rukou,
aby si mohli i během přestávky psát nebo malovat na tabuli, což napomůže uvolnění
ruky.
Každý učitel by měl mít také zvládnutou techniku psaní levou i pravou
rukou, aby mohl žákům ukázat, jak mají správně psát a měl by mít také zvládnutu
metodiku výuky psaní pravou rukou a levou rukou na stejné úrovni.

6.3 Nesprávné návyky při psaní levou rukou a jejich náprava

6.3.1 Zrcadlové psaní

U některých leváků se může objevit problém zrcadlového psaní, který
spočívá v tom, že žák píše zprava doleva. Je tedy nutné nají cestu k usměrnění psaní.
Sovák (1979) nabízí tu variantu, že žák píše slova pod sebe, vždy jedno na řádek.
Jako další doporučení uvádí to, aby žák sledoval písmo jenom jedním okem.

6.3.2 Nesprávné psací návyky
Mezi nesprávné psací návyky se řadí především špatné držení psacího náčiní
a

špatné držení těla při psaní. Žáci začínají držet pero tak, že vytáčí ruku dlaní

dovnitř nebo vzhůru, pero směřuje často i proti nim. Často se objeví, již zmiňované,
drápovité držení pera, které způsobuje písařskou křeč a činí projev nekvalitním a
brzdí jej. To, jak uvádí Křivánek, Wildová (1998), není nutné za každou cenu
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odstraňovat, pokud by toho nebyl žák schopen, ale doporučuje se naučit žáka cviky
pro uvolnění píšící ruky.
6.3.3 Úprava polohy ruky

Polohu ruky dítěte je možné napravit pomocí dodržování správných
metodických postupů a mimo nich i využití krouživých pohybů prováděných levou
rukou. Je možné k tomu využít tabule nebo velkého formátu papíru. Dojde tak
k procvičení zápěstí, na jehož pohyblivosti závisí úspěch ve psaní.

6.4 Pomůcky pro usnadnění psaní
Podle Křišťanové (1995), je pro počáteční výuku psaní vhodné použít
nástavec na tužku vyrobený z moduritu nebo jiné, jemu podobné hmoty, ze které se
na tužce vytvoří váleček, dítě do něj vtiskne prsty ve správném úchopu tužky a takto
se nechá nástavec na tužce zatvrdnout.
Dnes už je možnost zakoupit již hotový nástavec na tužku nebo pero a také
pero, kde jsou v místě, kde dítě pero drží, vytvořeny záměrně žlábky pro prsty.
Existují tedy pera jak pro leváky, tak pro praváky.
Další doporučenou pomůckou je kornout z papíru, který je obalený okolo
tužky a jeho úkolem je, aby se lehce dotýkal ramene dítěte, a tak má žák možnost
kontrolovat správný sklon tužky.
Pro psaní leváků jsou doporučována zvláště taková pera, jejichž inkoust se
nerozmazává. V minulosti byla velice prosazována tzv. čínská pera, dnes se
doporučují pera Tornádo s trojhranným programem, stejně tak jsou vhodné tužky,
Pastelky a fixy s trojhranným programem.
Kromě vhodných per, tužek, nebo pastelek pro leváky, je dnes již možné
Pořídit speciální nůžky s upraveným držením pro leváky a mnoho jiných pomůcek,
kt

eré levákům pomáhají a zpříjemňují jim život a práci.
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7. Dítě mladšího školního věku
Mladší školní věk je vývojové období od 6 do 11 (12) let věku dítěte. Na
začátku tohoto období stojí vstup dítěte do školy a na jeho konci je vstup do puberty
Přesný jednotný věk, kdy začíná u dětí puberta se nedá přesně určit, jelikož je u
každého dítěte individuální, a tak není možno určit přesnou hranici, kdy období
mladšího školního věku končí.
Vágnerová (2001) rozlišuje tři stupně vývoje žáka školního věku. Raný
školní vát je charakteristický adaptováním se na změnu prostředí a obvykle trvá
zhruba první dva roky školní docházky. Poté následuje střední školní věk, který
zahrnuje další tři roky a je jakousi přípravou na dobu dospívání. Třetím stádiem je
potom starší školní věk, který odpovídá době, kdy je dítě na druhém stupni základní
školy.

7.1 Vstup dítěte do školy
Základním bodem, který určuje začátek období mladšího školního věku, je
vstup dítěte do školy. Ten je podmíněn jak určitou fyzickou, tak i psychickou a
emocionální vyspělostí dítěte. Aby bylo dítě ve škole úspěšné, je nutné dosažení
dostačující úrovně v množství kompetencí, jejichž rozvoj je ovlivněn zráním a
zkušeností. Této úrovně mohou dosáhnout pouze děti, které byly dostatečně
stimulované a jsou dostatečně zralé. Děti, které tyto předpoklady nesplňují, mají
obvykle odloženou školní docházku (Vágnerová, 2001).
Děti jsou na vstup do školy připraveny obvykle mezi šestým a sedmým
rokem života. Dítě musí dosáhnout takového stupně zralosti, aby dobře snášelo zátěž
Práce ve škole. Musí u něho být také dosaženy určité předpoklady pro učení.

7.1.1 Fyzické předpoklady pro vstup do školy

Pokud se jedná o fyzické předpoklady vstupu do školy, pak jde hlavně o to,
aby dítě bylo schopno absolvovat denní docházku a aby mu tato nepůsobila žádnou
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tělesnou újmu. U dítěte by také měla být dokončena takzvaná první strukturální
přeměna, kterou dítě ztrácí tvary charakteristické pro malé děti, kterými rozumíme
větší hlavu v poměru k délce rukou a nohou. Postava dítěte se začíná celkově
protahovat a více se svou podobou přibližuje k podobě dospělého jedince
(Trpišovská, 1998).
V Přehledu vývojové psychologie (2005) je uvedeno, že první strukturální
přeměna je důvodem jistého nesouladu jak v oblasti duševního vývoje, tak i v oblasti
vývoje tělesného. Tento nesoulad způsobuje u dětí kolísání jejich výkonů i aktivity a
celkově se organismus projevuje jako více oslabený a náchylný k infekcím a
nemocem.
Jak dítě dozrává, dozrává u něj i CNS, které podmiňuje rozvoj motoriky. Ta
se projevuje v manuální zručnosti dítěte, motorice mluvidel, v senzomotorické
koordinaci, která spočívá v koordinaci oka a ruky, a která je nezbytná pro dobré
zvládnutí psaní.
Zrání CNS ovlivňuje rovněž i „rozvoj zrakového a sluchového vnímání, resp.
zpracování takto prezentovaných informací" (Vágnerová, 2001, str. 125).

7.1.2 Psychické předpoklady pro vstup do školy

Pokud se hovoří o psychické vyspělosti dítěte, pak máme na mysli hlavně
jeho intelektovou a emocionální vyspělost.

7.1.2.1 Emocionální vyspělost dítěte

Když se u dítěte hovoří o stupni emocionální vyspělosti, pak je třeba zmínit
hlavně jeho jistou emocionální nezávislost, která umožňuje odloučení dítěte od
rodiny a schopnost jednat do jisté míry nezávisle. Dítě by pak mělo být schopné
Přijímat a plnit pokyny jiné osoby, v tomto případě osoby učitele a má být schopno
se sžít s novým prostředím, ve kterém se po vstupu do školy ocitá. Mělo by také
respektovat základní normy chování ve společnosti a chovat se podle nich.
Před vstupem do školy, musí být dítě schopné chovat se podle norem, které
vyžaduje jeho budoucí role žáka. To spočívá hlavně v úrovni pracovních a
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společenských návyků. Pro to, aby dítě tyto parametry splňovalo, musí být správně
výchovně vedeno a musí mu být ze strany rodičů ponechán prostor pro rozvoj
samostatnosti, která je nutné pro vstup dítěte do školy.

7.1.2.2 Intelektová vyspělost dítěte
Při posuzování intelektových předpokladů dítěte při vstupu do školy je
žádoucí, aby dítě projevovala zdravý zájem o to, něco se naučit a poznávat nové věci.
Dítě musí být pro vstup dostatečně motivováno. Jeho budoucí role školáka pro něj
musí být velice atraktivní. Dostatečně motivovat je však možné pouze dítě dostatečně
zralé. Pro nezralé dítě není činnost učení atraktivní, a tak ji nepovažuje za potřebnou
(Vágnerová, 2001). Jeho školní výsledky by poté mohly klesat.
Dítě má být schopno záměrně koncentrovat svou pozornost a své chování
ovládat pomocí volních prostředků, kdy by se takto mělo eliminovat živelné chování,
které je charakteristické pro některé děti v předškolním věku. Předpokladem toho,
aby se dítě bylo schopno naučit číst a psát, což jsou stěžejní úkoly prvního ročníku
základní školy, musí být rozvinuto analytické vnímání. Jak je uvedeno v Přehledu
vývojové psychologie (2005), při vstupu dítěte do školy je charakteristický přechod
od globálního myšlení ke konkrétnímu. Pro učení se pojmům pak musí mít dítě
rozvinuté analytické myšlení, kterým se rozumí „schopnost postihovat podstatné
znaky a vztahy mezi jevy" (Trpišovská, 1998. str. 37).
U dítěte se rovněž projevuje schopnost časoprostorové orientace (nahoře,
dole, včera, dnes, pozítří,...) a orientace v elementárních pojmech z oblasti přírody a
společenského života.
Nezanedbatelnou složkou intelektového rozvoje dítěte na začátku školní
docházky je dostatečná rozvinutost a úroveň jazykových schopností, které jsou nutné
pro porozumění řeči učitele a pro komunikaci s okolím. Toto je samozřejmě
podmíněno úrovní jazykové vyspělosti každého dítěte a bohatostí jeho slovní zásoby.
Dítě, které je zralé pro školní docházku má průměrně ve své slovní zásobě 3-4 tisíce
slov, rozumí však více slovům díky podnětům z okolního prostředí (Přehled
vývojové psychologie 2005).
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7.1.3 Osobnost učitele

Učitel je osobou, se kterou se dítě při vstupu do školy setkává v tomto novér
prostředí nejvíce. Učitel může dítěti v mnohém tento přechod ulehčit, jelikož děti
v tomto období v učitele velice věří a nechají se jím ovlivnit.
Učitel napomáhá vytvářet klima, ve kterém se dítě pohybuje během školní
docházky. Školy by neměla být pro dítě žádnou stresující institucí, ale musí plnit
svou úlohu ve vzdělávání a formování dítěte. Proto je důležité posuzovat každé dítě
komplexně před vstupem do školy, aby se předešlo případným zbytečným
stresujícím zážitkům, které by posléze mohly ovlivnit celkový přístup dítěte ke
vzdělání.
Avšak i při vstupu dítěte do školy je nutné, aby učitel každé dítě posuzoval
samostatně a případně mu nabízel individuální pomoc.

7.2 Vývoj dítěte mladšího školního věku
Vstupem dítěte do školy se jemu samotnému a celé jeho rodině mění
dosavadní život. Na dítě je nakládáno množství požadavků, které jsou pro ně
nezvyklou a novou zátěží. Dítě přechází z hravého období do období, kdy na ně
začíná být vyvíjen tlak z okolí a je nuceno nést určitou zodpovědnost. Aby dítě tento
přechod dobře zvládalo, je nezbytné aby určitým vývojem prošel celý jeho
organismus, a to jak po tělesné, tak i po duševní stránce.

7.2.1 Tělesný vývoj

Matějček a Pokorná (1998) uvádějí, že na začátku školní docházky je výška
dětí 117 cm a průměrná váha 21,5 kg. Každé dítě má ovšem své individuální
proporce, a tak se nedá přesně určit, kolik by ve kterém věku mělo dítě vážit nebo
měřit.
Jak uvádí Říčan (1990), průměrný chlapec vyroste v období od 6 do 11 let ze
zhruba 117cm na 145cm a jeho váha se změní ze zhruba 22kg na 37kg. U dívek je
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možné pozorovat, že v jedenácti letech, jsou zhruba o centimetr vyšší než chlapci a
váží o půl kilogramu méně.
V tomto období vývoje děti velice rychle rostou. Jejich kostra a svalstvo se
této růstové rychlosti přizpůsobují, přesto ale není ještě dokončen vývoj páteře a je
tedy nutné brát ohled na to, aby děti nebyly jednostranně zatěžovány, a tak bylo
zabráněno vzniku deformací páteře, ke kterým v tomto věku často dochází. V tomto
věku také dítěti roste trvalý chrup.
Dítěti roste také i mozek, je ale stále ještě menší než u dospělého člověka a
ani vývoj kůry mozku není zcela ukončen. Proto je také, hlavně ve škole, třeba brát
na toto ohled, jelikož děti se díky tomuto faktu brzy psychicky unaví. Rodiče by
potom měly dopřát dítěti možnost odpočinku a hlavně možnost kvalitního a
dostatečně dlouhého spánku. Okolo desátého roku se ale vývoj mozku výrazně
zpomaluje (Říčan 1990).
Pro děti této věkové kategorie je také charakteristický rozvoj motorických
dovedností a rozvoj obratnosti, kdy se u dětí zvyšuje rychlost a přesnost prováděných
úkolů. Toto je nutné ve školní praxi hlavně pro nácvik psaní, jelikož zde dochází ke
koordinaci motoriky ruky, která pracuje v součinnosti se zrakem, který psaní
koriguje. Na konci mladšího školního věku by tato schopnost koordinace měla být
dovedena do svého závěru a dítě by ji mělo mít již plně zautomatizovanou.
Dítě mladšího školního věku má obvykle velkou potřebu tělesné činnosti. To
se projevuje v oblastech pohybových her a sportu. Není tedy náhoda, že často děti
začínají s aktivním sportováním právě v tomto věku. Ovšem podle názoru Říčana
(1990) není skutečný, takzvaně „vážný sport" vhodný, vzhledem k tomu, že nejde o
hru, která by pro dítě měla být stále ještě součástí života, naopak mu hru bere.

7.2.2 Duševní vývoj
Dítě mladšího školního věku je podle Matějčka a Pokorné (1998) ve fázi tzv.
maximální extroverze, což spočívá v tom, že se dítě nezaobírá samo sebou, ale pouze
prožívá okolní děje poznává různé věci.
Při vstupu dítěte do školy a během vývoje v mladším školním věku je patrná
změna v kvalitě poznávacích procesů dítěte.
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Zpřesňuje se vnímání dítěte, není však ještě schopno přesně rozlišit rozdíly
váhy, výšky, délky apod. Uplatňuje se však více analýza. Pojmy jsou v tomto období
často nahrazovány představami.
Vnímání se stává záměrným pochodem se zaměřením na hledání podstaty
věci (Přehled vývojové psychologie 2005).
Fantazie dítěte musí být ovšem usměrňována aby nedocházelo k odvádění
dítěte od reálného světa. Fantazie mizí postupně s vlivem reality, která je zastoupena
školní docházkou a v souvislosti se školní docházkou se rozvíjí i záměrná
představivost.
Pro paměť je v tomto věku charakteristická velká názornost. Velmi dobrá je
také mechanická paměť, která později přechází v paměť logickou. Dítě je pod
vedením učitele směřováno k záměrnému zapamatování poznatků (Přehled vývojové
psychologie 2005).
Důležitou úlohu hraje také pozornost. Ta však není příliš stálá, a tak je nutné
učivo dělit do bloků po 5 - 10 minutách, které mohou být postupně prodlužovány. U
dětí této věkové skupiny není velký rozsah pozornosti, nejsou tedy schopny sledovat
více jevů současně, a zároveň nejsou schopné rozdělovat svou pozornost.
Pokud se jedná o rozvoj myšlení dítěte na prvním stupni základní školy, tak
zde přechází mezi dvěma fázemi myšlení. První fází je období zhruba prvních dvou
let školní docházky, kdy je myšlení ještě velmi konkrétní, na což je nutné brát zřetel
při výuce. Podobá se ještě myšlení předškolního dítěte. Druhou fází je potom
přechod od konkrétního myšlení k myšlení abstraktnímu, kdy jsou děti postupně stále
více schopné si odvozovat poznatky aniž by byly podloženy konkrétním příkladem
(například obrázkem). Podle Piagetovy teorie se žák na začátku školní docházky
nachází ve stádiu konkrétních operací a postupně přechází do stádia abstraktních
operací, ovšem k jeho završení má dojít až okolo dvacátého roku věku jedince.
(Trpišovská, 1998)
Jak uvádí Matějček a Pokorná (1998), děti tohoto věku mají také již
rozvinutější smysl pro humor a rády se smějí. Pokud se některé dítě takto
neprojevuje, bylo by u něj vhodné začít pátrat po důvodech takového nepřirozeného
chování.
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Dítě se učí chápat vztahy prostoru a času, ve kterém mu pomáhá již samotný
fakt docházení do školy a rytmu roku. Škola a vzdělávání také napomáhá k tomu, aby
si dítě začalo utvářet pojmy a jeho chápání skutečnosti je potom přesnější a je
schopné vnímat věci v rámci celku, ne jenom jako jednotlivé události.
Rozvoj myšlení jde ruku v ruce s rozvojem řeči. Udává se, že dítě na prvním
stupni má ve své aktivní slovní zásobě okolo 5000 slov. Dobrá úroveň slovního
projevu dítěte podmiňuje i jeho školní úspěšnost. Řeč je totiž nutná pro rozvoj
abstraktního myšlení. K rozvoji řeči přispívá učení čtení a psaní, pomocí kterého si
dítě obohacuje svou vlastní slovní zásobu.
Jak uvádí Vágnerová (1999), je možné u školáků pozorovat 3 nové přístupy
v poznávacích strategiích:
o

jsou schopné soustředit pozornost na detaily a jejich vztahy;

o

potřebné informace jsou schopné zopakovat (nejprve nahlas, později

v duchu; tímto způsobem se fixují potřebné informace, které by později mohly
přispět pro řešení problému);
o

když dítě školního věku řeší určitý problém, tak využívá myšlenkové

operace a hledá základní myšlenku úlohy zadané k řešení;

7.2.3 Rozvoj zraku a sluchu

V tomto věku se u dětí stále rozvíjí zrakové a sluchové vnímání.
U zrakového vnímání je pro školní úspěšnost důležitá především kvalita

vidění na blízko. Během vývoje oka a čočky se mění její akomodace, což ovlivňuje
to, na jakou vzdálenost a jak kvalitnč vidíme. Předškolní déti mají tendenci

zaostřovat na dálku, a tak lépe vidí vzdálené předměty, kdežto při vstupu do školy
jsou dčti nuceny vnímat drobné obrázky a znaky, při čemž se mční akomodace
čočky. Pro děti je činnost spojená se sledováním blízkých předmětů nebo obrázků
velmi namáhavá, a proto se děti brzy unaví. (Vágnerová, 2001)
Sluchové vnímání dozrává někdy mezi pátým až sedmým rokem věku dítěte.
(Vágnerová, 2001) jeho rozvoj je podporován zkušeností dítěte. Šestileté dítě by
mělo být schopno rozlišit všechny prvky běžné mluvené řeči. Pokud dítě není
schopno dobře sluchově odlišovat slova mluveného jazyka, pak se jedná o dítě
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nezralé pro školní docházku. Pro předškoláky je typické, že je schopen vnímat vše,
co mu někdo jiný sděluje, ale není chopen toto analyzovat na jednotlivé hlásky. Pro
školní děti je tedy nutné klást důraz a věnovat se rozvoji sluchové analýzy a syntézy,
kdy se dítě učí z z čeho se skládají slova, dokáže slovo na takové části rozložit a
následně je zase z těchto částí složit.

7.2.4 Vývoj citů a sociálních vztahů
U citového rozvoje dítěte je patrný přechod od afektivního jednání k jednání,
které je ovládáno vůlí. Dítě se postupně přestává bát nadpřirozených jevů a jeho
strach se přesouvá do oblasti reálných skutečností. V tomto věku mohou vznikat city
jako hněv a žárlivost, ale nejsou to stále ještě city stabilní. Více se uplatňuj city
z oblasti estetické, intelektuální a mravní, kde se škola výrazně podílí na jejich
utváření.
V tomto věku se však velice silně buduje morální založení dítěte. Dítě si
osvojuje a zvnitřňuje normy chování. Ještě o nich nepřemýšlí, ale přijímá je za své.
Pro dítě jsou stěžejní ty orální normy, které jsou běžné v sociálním prostředí, ve
kterém se vyskytuje.
V tomto věku je dítě silně ovlivněno výchovným působením členů rodiny a
jejich morálním založením (Přehled vývojové psychologie 2005).
Podle Piagetovy teorie má dítě v tomto věku takzvanou autonomní morálku.
Je schopné rozlišit, které chování je špatné a které dobré. Vyskytují se ovšem
problémy při dodržování těchto mravních norem, jelikož dítě staví stále do popředí
osobní uspokojení. Je zde tedy nutná kontrola chování, a to zejména se strany učitele,
neboť pro dítě je velmi silnou motivací být takzvaně „hodným dítětem", a tak
splňovat očekávání paní učitelky.
V tomto věku patří k nejčastějším prohřeškům lež, která je často podložena
přebujelou fantazií dítěte.
Pokud jde o rozvoj dítěte v sociálních vztazích, tak nezastupitelnou roli zde
hraje osobnost učitele, která je pro dítě nejvyšší autoritou. „Učitel mu ztělesňuje
autoritu, moc a moudrost."(Trpišovská, 1998, str. 49)
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V dětské skupině začíná docházet k rozvíjení a diferenciaci vzájemných
vztahů mezi dětmi. Dítěti se v tomto období utváří sebevědomí, a tak je nutné, aby
bylo dítě přijímáno jak svými vrstevníky, tak i učitelem a aby se jeho výkony daly
porovnat s výkony spolužáků. To vše se ovšem nedá formovat pouze ve škole, ale
také i při volnočasových aktivitách, při sportu a hrách. Pokud se dítě ocitne mimo
skupinu svých vrstevníků, objevuje se zde nebezpečí, že se dítě uchýlí k chování,
které je nepřiměřené a neakceptovatelné. Proto mají dětské skupiny svou
nezastupitelnou úlohu při vývoji dítěte.
Nepostradatelná pro úspěšné zvládání zadaných úkolů je vůle. K jejímu
rozvoji dochází při plnění školních povinností, ale také i mimo školu, během hry,
sportu a plnění vlastních úkolů. Vůle je vytvářena pomocí překonávání překážek a
při boji s nimi. Z tohoto důvodu tedy není opodstatněné, aby byly děti ochraňovány
před všemi problémy a jejich řešením. Pocit zátěže je důležitý pro celkový vývoj
dítěte. Dochází tak ke stimulaci rozvoje dítěte a učí je, jak strategicky přistupovat
k problémům, aby bylo možné jejich zvládnutí.

7.3 Role žáka
Role žáka je dána postavením dítěte ve třídním kolektivu, kdy je dítě nuceno
překonat svůj egocentrismus v uvažování, osamostatnit se ze svázanosti s rodinou a
přijmout určitou zodpovědnost. Dalším určujícím faktorem je jeho vztahem
k určitému učiteli. Tento vztah se však během doby mění a postupně děti kladou
větší důraz na profesionalitu a spravedlnost učitele než na jeho citovou podporu vůči
nim.

7.3.1 Raný školní věk

Podle Vágnerové (2001) je tomto období typické bezmezné respektování
požadavků učitele, a to bez ohledu na to, zda se vztahují k výuce, či k chování. Tato
role sebou nese také různé zátěžová situace, pro jejichž zvládnutí je nutné, aby si dítě
osvojilo a respektovalo pravidla chování ve škole a plnění školních požadavků.
Pokud chceme, aby si dítě uchovalo silný motiv k požadovanému chování, je nutné,
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aby si dítě uchovalo kladný vztah k učiteli. Dítěte v tomto období často identifikuje
s osobou učitele, což mu má pomoci přenést se přes počáteční nesnáze, které mu
přinesl vstup do školy.
Nástup do školy je sám o sobě „spojen s nutností osamostatnění a přijetí

zodpovědnosti za vlastní jednání" (Vágnerová, 2001, sir. 234).
Vztah, který i dítě vytváří k učiteli, je v tomto období vztahem ke konkrétní
osobě, než jako vztah k autoritč vyplívající z postavení učitele vůči dítěti. Při
hodnocení učitele je pro dítě důležité to, jaký názor na něj mají rodiče.
V této fázi vývoje se objevuje často pocit nejistoty plynoucí ze ztráty identity
vzniklé anonymizací dítěte jako člena skupiny. Dítě se pak snaží upoutat na sebe
pozornost učitele, ale taková snaha je často vnímány jako rušivý prvek vyučování.
Aby se takovému chování zabránilo, je potřebné pozitivní hodnocení dítěte, a to jak
ze strany učitele, tak i ze strany rodiny. Dítěti poté stoupne sebevědomí a ztratí tak
pocit nejistoty.

7.3.2 Střední školní věk
V tomto věku dochází u dětí ke změně vztahu ke škole. Žák již začíná jednat
pod vlivem předchozí zkušenosti, kdy si také vytváří svoje vlastní normy prospěchu
a chování. Toto období je také i dobou, kdy u dítěte dochází k rozvoji kognitivních
schopností, které se projevují přesnějším odhadem dítěte, nárůstem kritičnosti a
přiměřeností v sebehodnocení. Přesto ale děti i v tomto věku jsou značně ovlivnitelné
lidmi, zvláště těmi, ke kterým mají osobní vztah.
Na této úrovni vývoje se také mění hodnocení dětí v sociální oblasti. Dítě je
schopné posoudit svoje chování s ohledem na to, jak bude přijato ostatními.
Vztah k učiteli se přesouvá z osobní roviny do roviny profesionální, kdy dítě
stále respektuje učitele jako autoritu, ale již neočekává osobní vztah, ale očekává od
něho spravedlnost a profesionalitu. Požadavky, které učitel na dítě má, by měly
odpovídat stanoveným pravidlům, jelikož děti kladou velký důraz na spravedlnost a
vyžadují dodržování stejných požadavků a podmínek pro všechny žáky.
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V tomto období začíná narůstat vliv třídy při hodnocení učitele dítětem.
Z toho mohou plynout určité nesrovnalosti, kdy například jeden problémový žák
může ovlivnit názor celé třídy na učitele, a tak může dojít ke změně klimatu třídy

8. První část průzkumu

První část výzkumu proběhla 30. září 2005 na I. ZŠ T. G. Masaryka
v Milevsku.

a)

Hypotéza

Předpokládáme, že ve většině případů nebude žákům činit potíže
překreslování uvolňovacích cviků, které již prováděli v písankách.
Drobné problémy je možné očekávat při provádění testu kresebných
dovedností, kdy je třeba zaměřit pozornost na co možná nejpřesnější napodobení
předkreslených tvarů, a to by mohlo dělat potíže.
Pokud jde o rozdíly mezi praváky a leváky, předpokládáme, že se jejich
výkony budou pohybovat zhruba na stejné úrovni jako výsledky praváků.

b)

Zkoumaný vzorek

Průzkum proběhl ve dvou prvních třídách, ve kterých byly děti jak děti píšící
levou rukou, tak děti píšící pravou rukou. Celkem se tedy zúčastnilo 34 dětí ze
kterých bylo 5 leváků, a to 4 dívky a jeden chlapec.

c) Výzkumná metoda
Test probíhal během jedné vyučovací hodiny, kdy děti dostaly pracovní list,
který obsahoval čtyři uvolňovací cviky vybrané z písanek a test Lausterových
zaměřený na kresebné schopnosti dětí.

d) Výsledky a jejich diskuse

Uvolňovací cviky

Děti měly za úkol napsat jeden řádek daného cviku. Jednalo se o napojování
dolních kliček, ostrých obratů, dále o dolní zátrhy a levotočivé ovály (viz. příloha
č.2).
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V jedné z prvních tříd jsem byla paní učitelkou upozorněna na okolnost,

ze
v její třídě mají děti se psaním všeobecně velký problém, který paní učitelka přičítá
velké nepřipravenosti dětí z předškolního zařízení a z rodin. Poukazovala hlavně na
to, že při vstupu do školy, pouhé tři děti z celé třídy začaly správně uchopovat psací
náčiní, kdežto ty ostatní děti, se s tímto potýkají ještě na konci září. Také při
porovnání výsledků dětí z této třídy s dětmi z vedlejší třídy, byly tyto poněkud horší.
Každá řada cviků byla obodována 0 - 2 body, podle kvality provedení
prvku a uvolněnosti provedení, a to tak, jak je uvedeno v tabulce (viz příloha č.5,
tab. 1).
V celkovém součtu bodů za všechny čtyři prvky byl poté výkon posouzen a
zařazen do jedné ze tří skupin podle toho, kolika bodů v součtu každé dítě dosáhlo,
viz tabulka (viz příloha č. 5, tab. 2).
Ve třídě 1. A absolvovalo test celkem 18 dětí, z toho 3 dívky píšící levou
rukou a ve třídě 1. B, absolvovalo testló dětí a z toho byli jeden chlapec a jedna
dívka, kteří psali levou rukou.
Výsledky potom vypadaly takto:

Výsledky testu uvolnění ruky 1.A
praváci S

praváci $

praváci

leváci

všichni

8-6

4

2

6

2

8

5-3

4

3

7

1

8

2-0

2

0

2

0

2

Počet
možných
bodů
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Výsledky testu uvolnění ruky 1. B
praváci <3

praváci $

praváci

leváci

všichni

8-6

1

0

i

0

2

5-3

3

3

8

2

10

2-0

4

0

4

0

4

Počet
možných
bodů

V obou třídách, ve kterých byl tento test proveden, byl přibližně stejný počet
dětí. Jak je vidět z uvedených tabulek, výsledky napovídají tomu, že ve třídě 1 B
mají děti poněkud větší potíže se psaním, než děti v 1. A. Vyvozuji to z toho, že ve
třídě 1. A je poněkud větší počet dětí, které jsou zahrnuty ve skupině s rukou
uvolněnou než ve druhé třídě a počet těch, kteří mají ruku neuvolněnou je zároveň
nižší, než ve druhé třídě. V 1. A je také počet těch dětí, které mají ruku ještě ne zcela
uvolněnou srovnatelný s počtem dětí, které mají ruku dobře uvolněnou, kdežto v 1.
B, je počet těch, kteří mají ne zcela uvolněnou ruku převyšuje počet dětí s rukou již
uvolněnou.
Pokud se zaměříme na děti, které píší levou rukou, tak i zde musím
konstatovat, že děti, které jsou ve skupině 1. A, jsou na tom lépe, než děti ze druhé
první třídy, jelikož jsou dvě z nich v pásmu dětí s rukou uvolněnou a jedno má ruku
ne zcela uvolněnou, kdežto ve druhé třídě jsou obě děti v pásmu ne zcela uvolněné
ruky.
Výsledky dětí, které píší levou rukou, odpovídají celkovým výsledkům ve
srovnání s dětmi ze stejné třídy, které ovšem píší rukou pravou.
Dětem v tomto období činil potíže prvek spojení dolních kliček. Ze strany
paní učitelky jsem byla upozorněna, že tento prvek s dětmi ještě v tomto období
nebyl procvičován, a že je tedy možné očekávat to, že jej děti nezvládnou. Pro mne
nebylo osobně důležité to, zda děti daný prvek již ve škole cvičily, ale to, jak jej
momentálně budou schopné zvládnout a napodobit. Tento prvek také dětem opravdu
činil největší obtíže. Při porovnávání prací dětí mne zarazily nejvíce ty práce, kde byl
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tento prvek dětmi převeden do naprosto odlišné podoby, která se ani v nejmenším
nepodobala danému vzoru.
U ostatních prvků, které byly provedeny stejnými dětmi, bylo již patrné to, že
tyto prvky ve škole procvičovaly, neboť se u nich taková deformace již neprojevila.
V tomto testu, nebo tedy spíše při jeho hodnocení, jsem narazila najeden
drobný problém, a to ten, že děti ve svých pracích často přeškrtávaly to, co již jednou
napsaly. Byly to zřejmě ty prvky, které děti samotné označily za nepovedené, ale
pokud se v jedné práci objeví na každé řádce přeškrtnuté dva ze tří prvků, rozhodně
to nepřináší, kladný výsledek, neboť celkový dojem z této práce je špatný, a to i
přesto, že souhlasím s myšlenkou, že by za určitých okolností mělo mít dítě možnost
sebekriticky vybrat to, co chce aby bylo učitelem hodnoceno. Měl by však být brán
zřetel i na to, jakou formou je toto prováděno, aby taková selekce prvků pro
hodnocení, nebyla dítěti spíše na škodu, než ku prospěchu.

Test Lausterových

Tento test děti vypracovávaly po dokončení první strany pracovního listu.
Zde se jednalo o porovnávání kresebných schopností dětí. Jednalo se o devět
kresebných prvků (viz příloha č. 3). Každý kresebný prvek byl poté podle přiložené
tabulky srovnání ohodnocen 0 - 2 body a porovnán v tabulce hodnocení, kdy se
porovnával dosažený počet bodů v testu podle věkové skupiny dítěte (viz. příloha
č.5, tab. 3).
Tento test proběhl jako druhý, a to po dokončení pracovního listu se cviky.
V porovnání s prvním testem vypracovávaly tento děti o poznání raději, jelikož jim
tolik nepřipomínal klasické cvičení, z jim známých písanek.
Jak již naznačovaly výsledky prvního testu, tak i zde se objevily rozdíly ve
výsledcích mezi dvěma testovanými třídami.
Třída, která měla výsledky v prvním testu lepší, dosáhla i v tomto testu
lepšího a také i vyrovnanějšího výkonu. Vyrovnanějším výkonem označuji to, že se
v této třídě vyskytly výsledky na všech úrovních kresebných dovedností. V této třídě
je také větší počet těch dětí, jejichž projev je uspokojivý (výsledek velmi dobře -
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nadprůměr), než počet dětí se slabším projevem (výsledek podprůměr - sotva
dostatečně).
Výsledky testu Lausterových 1. A
Hodnocení

Praváci

Leváci

Celá skupina

Velmi dobře

2

0

2

Dobře

1

2

3

Nadprůměr

4

1

5

Podprůměr

6

0

6

Dostatečně

1

0

1

Sotva dostatečně

1

0

1

Ve druhé třídě jsem naproti tomu nezaznamenala ani jedno dítě, které by
v testu uspělo tak, aby mohlo být zařazeno do prvních dvou kategorií hodnocení
výkonu. Většina dětí v této třídě, se pohybuje v pásmu nadprůměr a níž.
Nadprůměrného výsledku dosáhl stejný počet dětí jako výsledků nižších, z čehož
můžeme vyvodit ten závěr, že v této třídě nejsou děti na tak vysoké úrovni
písařských a kresebných schopností, jako ve výše uvedené třídě.
Výsledky testu Lausterových 1. B
Hodnocení

Praváci

Leváci

Celá skupina

Velmi dobře

0

0

0

Dobře

0

0

0

Nadprůměr

7

1

8

Podprůměr

4

0

4

Dostatečně

2

1

3

Sotva dostatečně

1

0

1

Pokud se zaměříme na to, jak zvládly tento test ty děti, které píší levou rukou,
pak je zjištění takové, že jejich výsledky odpovídají výsledkům celé třídy. Ve třídě 1.
A, kterou bychom mohli označit jako lepší po stránce písařských a kresebných
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dovedností, dosáhli leváci lepšího výsledku v testu než leváci ze druhé třídy, kterou
bychom mohli označit jako slabší, co do výsledku písařských a kresebných
dovedností. Ale ani v jedné ze tříd, nedosáhl nikdo z leváků nejlepšího hodnocení
v testu kresebných dovedností. Na tomto místě mne napadá, zda není možné, aby to,
že dítě překresluje obrázek z levého okénka do pravého, a tak si vlastně při jeho
překreslování zakrývá předlohu kreslící rukou, nemůže nějak ovlivnit výsledek testu.
Zde by tedy bylo možné zamyslet se, zda by nedosáhli leváci lepšího výsledku,
kdyby byl obrázek pro ně nakreslen v pravém okénku a oni jej do levého
překreslovali, a tak by měli předlohu stále na očích, stejně jako jejich spolužáci, kteří
píší pravou rukou.
V obou testech jsem se pokusila zjišťovat i to, zda nejsou patrné rozdíly mezi
výkony hochů a dívek, a to jak těch, kteří píší levou rukou, tak i těch, kteří píší
pravou rukou. Žádné výrazné rozdíly jsem v jejich výkonech ovšem neshledala.
Jediný patrný rozdíl byl v tom, že při druhém testu, který probíhal na konci hodiny,
když dětem zbyla trocha času, začaly se děvčata dožadovat toho, aby si mohly
vybarvovat obrázky, které jim sloužily jako předloha. Postupně se k nim přidali i
ostatní a je tedy možné říci, že při této práci projevila děvčata větší preciznost než
chlapci.

Shrnutí

Podle předpokladu, výkony žáků píšících levou rukou nejeví žádné výrazné
odchylky od výkonů žáků píšící rukou pravou. Výkony leváků odpovídají
průměrným výkonům v rámci dané třídy.
Je však možné pozorovat rozdílnost v písařských výkonech obou tříd, kdy
jedna třída převyšuje svými schopnostmi, vcelku podstatně, třídu druhou.
U většiny dětí se však neprojevily žádné vážnější známky písařských potíží a
je pouze otázkou času, kam se budou jejich schopnosti dále posouvat.
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9. Druhá část průzkumu

Druhou část svého průzkumu jsem zpracovávala začátkem ledna 2006. Toto
šetření proběhlo ve stejných třídách jako první část. V této části bylo úkolem dětí
snažit se co možná nejpřesněji napodobit předepsaná písmena nebo slabiky, a to
postupně se zcela předepsanou pomocnou liniaturou, s liniaturou předepisující výšku
bez pomocné liniatury, kdy písmena dosahovala písmena s horní délkou dosahoval
horní linky a bez liniatury, písmena střední výšky nedotýkající se horní linky.

i

Hypotéza

Předpokládáme, že většině žáků nebude činit potíže vpisovat písmena nebo
slabiky do předepsané pomocné liniatury, a to jak u leváků, tak u praváků.
Problematickými body budou pravděpodobně poslední tři řádky, kde bude úkolem
dětí opisovat slabiky bez pomocné liniatury. Jde mi ale o to, zjistit jejich schopnost
nápodoby písma.

Zkoumaný vzorek

Tohoto výzkumu se zúčastnilo šestnáct dětí v 1. A, což je o dvě děti méně
než při první části šetření a v 1. B se této části průzkumu zúčastnilo sedmnáct dětí,
kdy se jejich počet oproti první části zvýšil o jednoho žáka, přičemž se ovšem
nejednalo o děti píšící levou rukou, a tak se pouze ve třídě změnil počet dětí
kontrolní skupiny. To ale v celkových výsledcích nemělo, ve své podstatě, žádný
význam.

Výzkumná metoda

Použila jsem porovnávání opisu předlohy (viz příloha č. 4). Vyhodnocovala
jsem výkony dětí podle toho, o jaký typ práce šlo a do jaké míry byl splněn záměr,
který jsem si stanovila v tom kterém bodě.
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Děti dostaly papír o formátu A4, kde měly předepsáno sedm řádků. Jednalo
se buď o opis jednotlivých písmen nebo slabik.
V prvních třech řádcích měly děti opisovat daný jev třikrát, na dalších,
s ohledem na náročnost, již pouze jedenkrát.
Nejprve jsem zkoumala první řádek, kde děti opisovaly malé psací „1" a malé
psací písmeno „e". Tento řádek byl pomocnou liniaturou rozdělen na čtyři čtvrtiny a
sledovala jsem, zda jsou děti schopny dodržet podle této předepsané liniatury tvar,
velikost, přibližný sklon a úměrnost písmen.
Jako další cíl zkoumání jsem použila dva následující řádky, kde bylo úkolem
dětí opsat nejprve malá psací písmena „e" a „u" a na dalším řádku písmena ,„m" a
„i". To vše do řádků, kde byla vyznačena pomocná liniatura stanovující velikost
písma a chyběla zde liniatura pro místo, kde dochází k protnutí čar u horní kličky
písmene „e". Zde jsem sledovala, zda dítě dodrželo pomocnou liniaturu, uvolněnost
ruky a co možná nejvěrnější napodobení tvaru písmene.
Třetím cílem, který jsem sledovala, bylo psaní slabik „me" a „mu"
v pomocné liniatuře pro výšku písmene. Zde jsem kromě výše zmiňovaných faktorů,
jako dodržení liniatury, uvolněnosti a napodobení jednotlivých písmen, sledovala
také to, zdaje dítě schopno plynule napojit jednotlivá písmena slabiky.
Přestože jsem si byla vědoma toho, že nechat psát děti v tomto období bez
pomocné liniatury je ještě velmi předčasné, tak jsem poslední pro tři řádky zvolila
právě opis bez pomocné liniatury, a to z toho důvodu, že mne zajímalo, do jaké míry
mají děti vžité to, jak se od sebe odlišují jednotlivá písmena pokud jde o jejich
vzájemnou proporcionalitu.
Na pátém řádku bylo úkolem dětí opsat slabiky „le" a „mi", kde se písmeno
„1" dotýká horní řádky, čili u něj je ve své podstatě stanovena pomocná linka pro
jeho výšku, ale pro písmena dosahující jeho poloviny již tato pomocná linka
stanovena není. Zde jsem se při hodnocení zaměřila na dodržení proporcionality a na
zachování co možná nejvěrnějšího tvaru písma.
Jako poslední cíl mého sledování, byl opis slabik již zcela bez pomocné
liniatury a zde mi šlo hlavně o dodržení proporcí mezi písmeny. Šlo o rozlišení
hlavně mezi „1", „a", „e" a o dodržení rozdílu výšky mezi písmeny „1" a „m".
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d)

Výsledky a jejich diskuse

Děti tyto pracovní listy vypracovávaly obyčejnou tužkou. Pouze jeden
chlapec začal pracovat pastelkou, čehož si ovšem všimla paní učitelka a doporučila
mu psát tužkou. Ovšem i kdyby tento žák psal pastelkou, tak by to zřejmě kvalitu
jeho výkonu neposunulo žádným směrem.

o První úkol:

U cvičení na první lince šlo o opis jednotlivých písmen s úplnou pomocnou
liniaturou. Sledovalo se zachování velikosti a proporce písmen, stejně jako sklon a
dodržení liniatury.
Podle sledovaných znaků jsem stanovila stupnici hodnocení.
Každému stupni je přiřazena bodová hodnota 2 - 0 bodů, kdy dva body
odpovídají nejlepšímu výsledku, nula bodů je pro výsledek nejhorší:
V pořádku - tohoto výsledku bylo dosaženo, pokud písmo nejevilo žádné
odchylky od základního tvaru písma, byla dodržena pomocná liniatura a nejednalo se
o písmo křečovité.
S chybami - takového výsledku dosáhlo dítě, pokud se v jeho práci objevily
drobné odchylky pokud se jedná o tvar písmena, jeho uvolněnosti a pokud
nedodrželo

v některých místech pomocnou liniaturu.

Deformace - takového výsledku bylo dosaženo, pokud písmo jevilo znaky
křečovitosti, byly v něm patrné zásadní odchylky od základního tvaru a objevily se i
prvky deformace tvaru.
V tabulce

jsou uvedeny počty dětí podle toho, do které skupiny výsledků

patří. Ve vedlejším sloupci je potom uvedený součet bodů dosažených danou
skupinou. Tyto body jsou poté sečteny pro leváky a pro praváky zvlášť, a to v každé
třídě samostatně a v obou třídách dohromady. Z těchto součtů je potom vypočten
průměrný bodový zisk na jednoho žáka pro danou skupinu, a to tak, že celkový počet
bodů je vydělen počtem žáků ve skupině. Tak dostaneme průměrný zisk bodů
v rozmezí nula až dva body, kdy výsledek, který se více blíží svou hodnotou
k hodnotě dvě, je hodnocen jako lepší. Takto je možné porovnat, jaký je průměrný
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zisk bodů leváků a praváků v každé třídě a jaký je celkový průměr obou tříd jak
leváků tak u praváků.

l.A

l.B
celkem
pra /aci
lev aci
praváci
leváci
praváci
leváci
počet body počet body počet body počet body počet body
počet bod
5
10b 2
4b
4
8b
0
Ob
9
18b 2
4b
1

v pořádku
(2body)
s chybami 8
(1 bod)
deformace 0

8b

1

lb

9

9b

1

lb

17

17b

2

2b

Ob

0

Ob

2

Ob

1

Ob

2

Ob

1

Ob

(0

bodů)
body
celke
m
průměr
bodů

18b

53

17b

13

35b

63

1,4

1,7

1,2

0,5

1,25

1,2

Shrnutí:
Z průměrných výsledků, které jsou uvedeny v tabulce výsledků, je patrné, že
lepších výsledků dosáhli žáci píšící pravou rukou ve třídě l.A než v l.B, ovšem tento
rozdíl činí pouhé dvě desetiny, čili není příliš výrazný.Výrazný rozdíl ve výsledcích
je patrný v porovnání výsledků žáků píšících levou rukou, kde rozdíl v průměrném
výsledku v obou třídách je větší než jeden bod.
Zajímavé je také porovnání výsledků leváků a praváků v jednotlivých
třídách. V l.A leváci svými schopnostmi předčili praváky, kdyžto v l.B je tomu
naopak a rozdíl je mnohem výraznější, než v předešlém případě. Leváci z l.B se
nepohybují ani v oblasti celkového průměru obou tříd.

o Druhý úkol:

Druhým sledovaným úkolem byly dva řádky, ve kterých byla předepsaná
liniatura pro výšku písmene a děti opisovaly písmena „e", „u", „m", „i". Sledovala
jsem, zda dítě dodrželo pomocnou liniaturu, uvolněnost ruky a co možná nejvěrnější
napodobení tvaru písmene.
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Podle toho byla opět stanovena stupnice pro hodnocení. I v tomto případě byl
k hodnocení přidělen počet bodů 2 - 0 a stejně jako v předcházejícím případě byl
vypočítáván průměrný bodový zisk na žáka.
V pořádku - tento výsledek zahrnuje takové výkony, kde není možné
vysledovat žádné odchylky od předepsaného tvaru a je dodržena pomocná liniatura.
S chybami - jednalo se o takové případy, kdy nebyla dodržena pomocná
liniatura, nebo bylo písmo neuspořádané, popřípadě křečovité.
Odchylky - tohoto výsledku bylo dosaženo, pokud výkon vykazoval známky
výrazné odchylky od předlohy, byl pozměněn tvar písmen a nebyla dodržena
pomocná liniatura.

l.A
l.B
celkem
pra1/aci
lev'aci
pravaci
leváci
praváci
levári
počet body počet body počet body počet body počet body
počet hon
4b
4
10b 2
5
8b
0
Ob
9
18b 2
4b

v pořádku
(2body)
s chybami 8
(1 bod)
deformace 0
(0
bodů)
body
celke
m
průměr
bodů

8b

1

lb

9

9b

1

lb

17

17b

2

2b

Ob

0

Ob

2

Ob

1

Ob

2

Ob

1

Ob

18b

5b

17b

1

35b

6)

1,4

1,7

1,2

0,5

1,25

1,2

Shrnutí:

Vzhledem k tomu, že výsledky tohoto druhého šetření jsou totožné s výsledky
šetření prvního, platí ty samé závěry, jako pro první případ.
Tyto dva úkoly je tedy možné shrnout tak, že pokud se jedná o psaní
jednotlivých písmen v pomocné liniatuře, jsou výsledky praváků v obou třídách
zhruba na podobné úrovni, přestože je možné vysledovat menší převahu praváků
z l.A nad praváky 1 .B. U výsledků leváků již tento stav neplatí. Leváci v l.A
výrazně převažují výsledky leváků z 1 .B.
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Podle toho byla opět stanovena stupnice pro hodnocení. I v tomto případě byl
k hodnocení přidělen počet bodů 2 - 0 a stejně jako v předcházejícím případě byl
vypočítáván průměrný bodový zisk na žáka.
V pořádku - tento výsledek zahrnuje takové výkony, kde není možné
vysledovat žádné odchylky od předepsaného tvaru a je dodržena pomocná liniatura.
S chybami - jednalo se o takové případy, kdy nebyla dodržena pomocná
liniatura, nebo bylo písmo neuspořádané, popřípadě křečovité.
Odchylky - tohoto výsledku bylo dosaženo, pokud výkon vykazoval známky
výrazné odchylky od předlohy, byl pozměněn tvar písmen a nebyla dodržena
pomocná liniatura.

l.B
l.A
celkem
leváci
pravaci
leváci
praváci
praváci
leváci
počet body počet body počet body počet body počet body počet body
4
4b
8b
0
10b 2
Ob
9
5
18b 2
4b

v pořádku
(2body)
s chybami 8
(1 bod)
deformace 0
(0
bodů)
body
celke
m
průměr
bodů

8b

1

lb

9

9b

1

lb

17

17b

2

2b

Ob

0

Ob

2

Ob

1

Ob

2

Ob

1

Ob

1!3b

5b

17b

lb

35b

6b

1,4

1,7

1,2

0,5

1,25

1,2

Shrnutí:

Vzhledem k tomu, že výsledky tohoto druhého šetření jsou totožné s výsledky
šetření prvního, platí ty samé závěry, jako pro první případ.
Tyto dva úkoly je tedy možné shrnout tak, že pokud se jedná o psaní
jednotlivých písmen v pomocné liniatuře, jsou výsledky praváků v obou třídách
zhruba na podobné úrovni, přestože je možné vysledovat menší převahu praváků
z l.A nad praváky l.B. U výsledků leváků již tento stav neplatí. Leváci v l.A
výrazně převažují výsledky leváků z l.B.
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Pokud budeme porovnávat výsledky dosažené leváky a praváky, pak musíme
konstatovat, že průměrně jsou leváci na stejné úrovni jako praváci. Pokud se
zaměříme na rozdíly ve výsledcích v jednotlivých třídách, pak ja závěr takový, že
v l.A leváci svými výsledky dokonce převyšují průměr praváků, kdežto leváci v l.B
zdaleka nedosahují průměrných výsledků praváků v této třídě.

o

Třetí úkol:

Třetím úkolem bylo opisování slabik do pomocné liniatury pro výšku
písmen. Jednalo se o opis slabik „me" a „mu". Zde jsem kromě dodržení liniatury,
uvolněnosti a napodobení jednotlivých písmen, sledovala také to, zdaje dítě schopno
plynule napojit jednotlivá písmena slabiky.
I pro tento výkon byla stanovena stupnice hodnocení s přiřazením
odpovídající bodové stupnice 2 - 0 bodů:

V pořádku - v tomto případě se jednalo o výkon, kdy byly písmena plynule
napojena, nejevila žádnou známku deformace a byla dodržena pomocná liniatura.
S chybami -jednalo se o písmo, kde nebylo napojení písmen ve slabice zcela
plynulé a písmo jevilo známky křečovitosti.

Deformace - v takovém případě se jednalo o písemný projev, kde bylo velice
špatné, případně žádné napojení písmen ve slabice, písmena jevila známky
deformace a písmo bylo dosti křečovité.

v pořádku

l.A
l.B
celkem
pravaci
leváci
leváci
praváci
praváci
leváci
počet body počet body počet body počet body počet body počet body
8
16b 0
4b
Ob
14b 2
15
7
30b 2
4b

(2body)
s chybami 5
(1 bod)
deformace 1
(Obodů)
body
celkem
průměr
bodů

5b

1

lb

7

7b

2

2b

12

12b

3

3b

Ob

0

Ob

0

Ob

0

Ob

1

Ob

0

Ob

19b

5b

2:lb

2b

42b

7b

1,5

1,7

1,5

1

1,5

1,4
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Shrnutí:

Také při vyhodnocování tohoto úkolu byla pozornost zaměřena na porovnání
průměrně dosahovaných bodových zisků jednotlivých skupin dětí ve třídě,
v porovnání s výsledky druhé třídy a s celkovými výsledky.
V tomto úkolu již není patrná tak značná převaha jedné nebo druhé skupiny,
přestože drobné odchylky zde stále jsou, a to zvláště v porovnání leváků v obou
třídách. Tentokrát je průměrná hodnota praváků v obou třídách shodná a je tedy
možné říci, že pokud se jedná o kvalitu psaní slabik v pomocné liniatuře, jsou obě
skupiny praváků průměrně na stejné úrovni.
Pokud se jedná o leváky, tak ti v l.A svým průměrem dokonce převyšují
výsledky dosažené praváky, kdežto leváci v l.B stále zaostávají za praváky ze stejné
třídy.
Avšak v souhrnném hodnocení obou tříd a při porovnání průměrných
výsledků dosažených oběma skupinami v tomto úkolu jsou průměrné výsledky na
podobné úrovni, leváci za praváky zaostávají pouze o jednu desetinu, což naznačuje,
že mezi oběma skupinami nejsou výraznější rozdíly v hodnocení tohoto úkolu.

o

Čtvrtý úkol:

Čtvrtým bodem výzkumné části bylo co možná nejvěrnější opsání slabik „le"
a „mi" bez pomocné liniatury, kde ale výška písmene „1" byla stanovena výškou
řádku. Sledovala jsem dodržení proporcionality a zachování co možná nej věrnějšího
tvaru písma.
Stnpnice hodnocení výkonu v tomto úkolu vypadala následovně:
V pořádku - u takového písma bylo bez obtíží možné rozlišit písmena s horní
délkou a střední výškou, písmo nejevilo žádné vážné známky odchýlení od vzoru.
Takovému výsledku byly v hodnocení přiřazeny dva body.
Rozlišitelné - v takovém případě bylo sice možné rozlišit jednotlivá písmena,
ovšem ta jevila značné známky deformace. Při takovém výsledku bylo dosaženo
hodnocení jeden bod.
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Nerozlišitelné - u takového písma by nebylo možné rozlišit, písmeno „1" od
„e" a písmena by jevila známky velkého odchýlení od předlohy. Takový výkon nebyl
v bodovém ohodnocení oceněn žádným bodem

1.A
1.B
celke m
pra1fáči
lev'áci
pr aváci
lev'áci
pra váci
lev áci
počet body počet body počet body počet body
počet body počet body
9
18b 2
4b
11
22b 2
4b
20
40b 4
8b

v pořádku
(2body)
4
rozlišitelné
(1 bod)
nerozlišitelné 0
(0 bodů)
body
celkem
prumer
bodů

4b

1

lb

4

4b

0

10b

8

8b

1

lb

Ob

0

Ob

0

Ob

0

Ob

0

Ob

0

Ob

22b

53

26b

43

4í!b

93

1,7

1,7

1,7

2

1,7

1,8

Shrnutí:
Výsledky skupin v této části testu byly vyrovnané, a to až do té míry, žt
obě skupiny v 1 .A a skupina praváků v 1 .B dosáhly shodného průměrného výkonu
Odlišného hodnocení v tomto úkolu dosáhli ovšem leváci z 1 .B, kteří dosáhli
nej lepšího možného ohodnocení.
Porovnáme-li průměrné výsledky s celkovým průměrem všech skupin,
pak musíme konstatovat, že tento úkol zvládli všichni žáci bez větších obtíží a není
zde možné již vysledovat rozdíly mezi psaním leváků a praváků, a to ani v jedné ze
tříd.

o Pátý úkol:

Posledním zkoumaným objektem bylo opsání čtyř slabik „li", „me", „mi" a
„mu", kde je písmo již menší a zcela bez pomocné liniatury. Zde jsem sledovala
hlavně dodržení proporcí a případné odchylky od tvaru písmen,
stupnice hodnocení vypadala následovně:
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Dodržení- jednalo se o dodržení proporcionality předepsaného písma a
zachování jeho čitelnosti. Pokud toto bylo dodrženo, výkon byl ohodnocen dvěma
body.
Odchylky - zde šlo o odchylky v proporcionalitě, ale ty odchylky ještě nebyly
v takové míře, aby nebylo možné odlišit písmena od sebe. Takového výkonu mělo
hodnocení hodnotu jednoho bodu.
Nerozlišitelné - v takovém případě byla písmena napsána všechna ve stejné
výšce a nebylo tedy možné jednotlivá písmena od sebe odlišit. Takový výkon nemohl
být ohodnocen žádným bodem.

l.A
l.B
celkem
leváci
praváci
pravaci
leváci
praváci
leváci
počet body počet body počet body počet body počet body počet body
2
4b
4b
0
10b 2
5
Ob
7
14b 2
4b

dodržení
(2body)
4
odchylky
(1 bod)
nerozlišitelné 4
(0 bodů)
body
celkem
průměr
bodů

4b

0

Ob

7

7b

1

lb

11

11b

1

lb

Ob

1

Ob

6

Ob

1

Ob

10

0b

2

0b

V 1b

4?

11 b

1)

25b

53

1,1

1,3

0,7

0,5

0,9

1

Shrnutí:

Vzhledem k tomu, že tento typ cvičení, psaní písmen této velikosti bez
pomocné liniatury, byl pro děti nový, byl pro ně také nejobtížnější a tomu odpovídají
i výsledky, kterých děti v tomto úkolu dosáhly. V porovnání s předchozími výsledky
je průměrné bodové hodnocení všech skupin nižší, než u předchozích úkolů.
U tohoto úkolu, jehož obtížnost byla nejvyšší, je opět patrný rozdíl ve
výkonech obou tříd. Opět jsou výsledky 1 .A lepší než druhé třídy a tentokrát velmi
znatelně. Je to patrné jak v porovnání výsledků dosažených praváky, tak i u výsledků
leváků.
Za pozornost stojí porovnání výsledků leváků praváků v l.A. kdy leváci
dosáhli lepšího průměrného hodnocení, než praváci. Ale ten rozdíl není tak veliký a
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je tedy možné konstatovat, že leváci jsou v této třídě na přibližně stejné úrovni jako
praváci.
Stejné tvrzení o úrovni výsledků obou skupin, jak leváků tak praváků, je
možné říci i o výsledcích třídy 1 .B, kdy ovšem nad leváky převážily průměrné
výsledky praváků, rozdíl je ale stejný, jako tomu bylo v předcházejícím případě.
V porovnání s průměrem všech leváků a praváků z obou tříd pak můžeme
konstatovat, že výsledky obou skupin jsou na téměř stejné úrovni. V průměru však
v tomto úkolu převážili poprvé leváci praváky, ovšem s minimálním rozdílem.

Celkově vypadají průměrné výsledky dosažené v celém testu takto:

l.A

l.B

celkem

praváci

leváci

praváci

leváci

praváci

leváci

1. úkol

1,4

1,7

1,2

0,5

1,25

1,2

2. úkol

1,4

1,7

1,2

0,5

1,25

1,2

3. úkol

1,5

1,7

1,5

1

1,5

1,4

4. úkol

1,7

1,7

1,7

2

1,7

1,8

5. úkol

1,1

1,3

0,7

0,5

0,9

1

1,42

1,62

1,26

1,32

1,32

Celkový průměr

0,9

Celkový souhrn výsledků:

Jak je vidět z celkového průměru, kterého dosáhly jednotlivé skupiny, pak
v celkovém průměrném hodnocení dosáhli leváci a praváci shodných výsledků.
U jednotlivých tříd je pak patrný rozdíl v úrovni leváků a praváků. V l.A
jsou leváci ve svých výkonech nepatrně lepší než praváci, v l.B je tomu naopak.
Ovšem tento rozdíl mezi nimi je již větší.

Pokud jsem měla možnost sledovat psaní leváků ve třídách, tak všichni mají
společný problém, a to udržení spodního držení tužky. To je však ze strany učitelek
opravováno, a to velice citlivou a nikterak násilnou formou. Je dodržena zásada toho,
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aby měl žák píšící levou rukou dostatek místa pro loket levé ruky, a tak jsou leváci
posazováni do levé poloviny lavice.
Výsledky obou tříd v tomto testu nebyly nijak diametrálně odlišné, pokud
budeme mluvit o testu jako celku. Pokud budeme mluvit o jednotlivých bodech testu,
tak ve většině případů byly výsledky obou skupin obdobné. Ovšem třída 1. B se
dostala z pěti případů ve třech do poslední skupiny, kdežto v 1. A do této skupiny
zasáhlo z pěti případů pouze jedno dítě v jednom případě. Tímto se stále potvrzuje,
že třída 1 .A je stále písařsky na vyšší úrovni než druhá zkoumaná třída, ovšem tento
rozdíl není již tak markantní, jako byl v testu předešlém, který byl prováděn na konci
září.
Pokud budeme mluvit o levácích v těchto třídách, tak jejich úroveň je
v poměru k celé třídě stále odpovídající a dá se porovnat s jejich výsledky, kterých
dosahovali v prvním testu. Zde můžeme říci, že leváci, kteří jsou v l.A mají lepší
písařské dovednosti než leváci v 1. B. Leváci z 1. A se drží ve svých výsledcích
zpravidla dva v první skupině a jeden ve střední, výjimečně v nižší skupině, kdežto
leváci z l.B dosahují zpravidla výsledků ve střední nebo nižší skupině a pouze
jedenkrát dosáhly výsledky do skupiny první.

Celkové shrnutí:

Pokud porovnáme výsledky tohoto zkoumání s výsledky vstupního
průzkumu, který se uskutečnil na konci září, je zde patrný určitý pokrok dětí, pokud
jde o uvolnění píšící ruky a o zvládnutí techniky psaní.
Stále je zde ale patrný rozdíl mezi oběma zkoumanými třídami, a to jak u
leváků, tak u praváků.
Vzhledem k tomu, že děti byly v tomto období zvyklé psát pouze v pomocné
liniatuře, předpokládala jsem, že budou mít větší problémy se zachováním
proporcionality

u písmen, když budou psát do linek, kde pomocní liniatura chybí.

Ukázalo se ale, že pokud dítěti již nečiní žádné závažné obtíže psaní v pomocné
liniatuře, pak bez větších problémů plynule přejde na psaní bez liniatury.
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10. Třetí část průzkumu
Třetí část výzkumu se konal na konci února 2006. Zkouška proběhla ve
stejných třídách, jako předchozí dvě šetření. Tato část byla zaměřena na zjištění
posunu písařských dovedností dětí pomocí opisu slabik a krátkých slov a dále na
porovnání výsledků testu kresebných dovedností s výsledky, kterých děti v tomto
testu dosáhly při vstupním šetření, které se konalo v září roku 2005.
Drobný dotazník dostaly tentokrát i paní učitelky. Měly odpovídat na otázky,
které se týkají výuky psaní v jejich třídě se zaměřením na výuku a specifika psaní
leváků.

a)

Hypotéza

Předpokládáme, že u výsledků dětí v testu Lausterových, zaměřeném na
kresebné dovednosti, bude možné zaznamenat posun v porovnání s výsledky, kterýc
bylo dosaženo ve stejném testu při vstupním šetření na konci září 2005.
Pokud se jedná o opis slabik a krátkých slov, pak je předpoklad, že některé
děti budou mít zřejmě problémy při opisu, hlavně se zachováním proporcionality a
velikosti písmen na řádce. Nepředpokládám výrazné problémy s vybavováním
příslušných psacích tvarů pro tištěnou podobu slov a slabik.
U dotazníku, který vypracovávaly paní učitelky, je předpoklad takový, že by
učitelky neměly shledávat to, že se v jejich třídě vyskytují leváci, jako přítěž a že
tento fakt nijak neovlivňuje jejich práci ve třídě.

b)

Organizace výzkumného šetření

Zkouška proběhla v rámci jedné vyučovací hodiny. Během ní děti
vypracovaly dva úkoly. Prví proběhl test kresebných dovedností a jako druhý byl
opis slabik a krátkých slov. Test kresebných dovedností děti prováděly obyčejnou
tužkou nebo pastelkou a opis potom perem.
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c)

Zkoumaný vzorek

Jednalo se opět o dvě třídy, kde v l.A je sedmnáct dětí, z toho tři děti píší
levou rukou a o l.B, kde je devatenáct dětí a z toho píší dvě děti levou rukou.
Celkově se tedy průzkumu zúčastnilo třicet šest dětí a z toho pět dětí píšících levou
rukou.

d) Výzkumné metody

Jako první úkol děti vypracovaly test kresebných dovedností dětí. Poté
následoval opis slabik a krátkých slov. Během doby, kdy děti vypracovávaly oba
testy, vyplnily paní učitelky krátký dotazník týkající se výuky psaní s ohledem na
specifika výuky leváků.

e) Výsledky a jejich diskuse

U testu Lausterových (viz příloha č. 3) zaměřeném na kresebné dovednosti
dětí byl předpoklad, že u dětí dube patrný posun v jejich schopnostech v porovnání
s výsledky tohoto stejného testu, který vypracovaly na konci září. Posun ve
schopnostech

se předpokládal jek u leváků, tak u praváků. Tento předpoklad se také i

potvrdil.
Pokud se zaměřím na třídu 1. A a porovnám dosažené výsledky ze září 2005 a
z února 2006, pak musím konstatovat, že posun je patrný jak u skupiny dětí píšících
levou rukou, tak u dětí píšících pravou rukou.

83

Výsledky testu 1. A (únor 2006)
Hodnocení

Praváci

Leváci

Celá
skupina

Velmi dobře

3

2

5

Dobře

4

1

5

Nadprůměr

5

0

5

Podprůměr

2

0

2

Dostatečně

0

0

0

Sotva

0

0

0

dostatečně

Pokud hovořím o posunu, pak se jedná o posun ke zlepšení jejich schopností.
Oproti září se ve skupině praváků v únoru neobjevilo žádné dítě ve skupině
s výsledky dostatečné a sotva dostatečně. Také skupina praváků s výsledkem
podprůměr se ztenčila na pouhé dvě děti. V ostatních skupinách, tj. nadprůměr, dobře
a velmi dobře, se počet dětí zvýšil, a to u skupiny nadprůměr a velmi dobře o jednoho
žáka a ve skupině dobře o tři žáky.
Posun byl rovněž zaznamenán i výsledků dětí píšících levou rukou. Všichni
tři žáci, kteří píší levou rukou, se posunuli v hodnocení o jedno místo výše, takže
v únoru dosáhli výsledků velmi dobře a dobře, naproti tomu v září dosáhli výsledků
nadprůměr a dobře.
Celkově se kresebné dovednosti dětí v této třídě posunuly směrem k lepším
výsledkům a je tedy možné říci, že celkově je tato třída na dobré úrovni, pokud se
jedná o kresebné schopnosti dětí.
U třídy 1. B byl rovněž zaznamenám posun ve výsledcích v tomto testu, a to
opět směrem k lepšímu.
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Výsledky testu 1. B (únor 2006)

Hodnocení

Praváci

Leváci

Celá
skupina

Velmi dobře

0

0

0

Dobře

1

0

1

Nadprůměr

9

i

10

Podprůměr

5

1

6

Dostatečně

2

0

2

Sotva dostatečně

0

0

0

U výsledků, kterých děti dosáhly v září 2005, se neobjevilo a ni jedno dítě ve
výsledkové skupině velmi dobře a dobře, a to jak ve skupině praváků, tak ve skupině
leváků. V porovnání s výsledky stejného testu vypracovaném v únoru 2006 došlo
k posunu výsledků dětí o jednu úroveň výš a některé děti zůstaly na stejné úrovni, na
které byly v září. Již žádný výsledek nebyl ohodnocen jako sotva dostatečný. Posun,
který byl v této třídě zaznamenám, není však tak markantní, jako posun u dětí v 1. A.
Žádné dítě nedosáhlo do nejvyšší výsledkové skupiny, do skupiny s výsledkem dobře
se zařadilo pouze jedno dítě píšící pravou rukou. U praváků se v pásmu nadprůměru
počet dětí poněkud zvýšil, stejně tak u pásma podprůměru a u výsledku dostatečně
zůstal počet dětí stejný. Předpokládáme tedy, že u několika dětí došlo k posunu jejich
schopností v této oblasti, ovšem ve většině případů se tyto schopnosti u dětí drží na
stejné úrovni, jako na konci září 2005, kdy proběhlo první šetření.

U leváků v této třídě došlo k posunu schopností pouze u jednoho dítěte, které
se z pásma dostatečně dostalo do pásma podprůměru, druhé dítě zůstalo ve
schopnostech na stejné úrovni. Celkově tedy tato třída nejeví tak velké známky
posunu, a to i přesto, že výsledky, kterých žáci dosáhli, jsou o něco lepší než v září
2005. Tento posun není ovšem tak výrazný, jako u druhé třídy.

U hodnocení přepisu slabik a krátkých slov (viz příloha č. 7), jsem ve svém
hodnocení zaměřila pozornost na to, zda jsou děti schopné vybavit si k tištěné formě
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písmena jeho příslušný psací tvar, zdajsou schopné bez pomocné liniatury dodržet
přibližný poměr velikosti písmen a zdaje jejich písmo „uspořádané", tedy zda
dodržují přibližně jednotný sklon ve většině případů a zda píší uvolněnou rukou a
jestli jejich písmo není příliš kostrbaté. Pokud se takovéto znaky projevily pouze u
jednoho či dvou písmen v celém přepise, pak byl tento výsledek hodnocen ještě jako
dobrý, vzhledem k tomu, že děti jsou teprve na začátku druhého pololetí a ještě
nejsou tolik písařsky zdatné. Ale pokud se tyto odchylky vyskytly u většího množství
prvků v textu, pak jsem takový písařský pokus hodnotila jako nedostačující.
Na základě předešlých zjištění z testů, které děti během minulého pololetí
vykonaly, byl předpoklad, že děti ve třídě 1. A, která se jevila jako písařsky zdatnější,
budou opět svými výsledky převyšovat děti z vedlejší třídy. Tento předpoklad se ale
nepotvrdil tak jednoznačně jako tomu bylo v předešlých šetřeních. Pokud hodnotíme
výsledky dosažené celou třídou, je možné je označit jako stejné, neboť v obou třídách
je zhruba polovina dětí, jejichž výsledky je možné označit za dobré a druhá polovina
dětí má se psaním opisu ještě problémy. Tyto problémy však nejsou nijak extrémní a
je pouze otázkou času a cviku, kdy se tyto chyby odstraní.
Pokud děti dosáhly svým výkonem v přepise úrovně dobrý, byl jejich výkon
ohodnocen jedním bodem. Pokud dosáhly výsledku nedostačující, nebyl jejich
výsledek ohodnocen žádným bodem. Čím více se bude průměr výsledků přibližovat
hodnotě jedna, tím bude hodnocen jako lepší. Výsledky dětí v této zkoušce potom

vypadaly takto:

1. A

l.B
leváci

praváci

praváci

leváci

počet

body

počet

body

počet

body

počet

body

dobře

6

6

3

3

8

8

0

0

nedostatečně

8

0

0

0

7

0

2

0

průměr
průměr třídy

3

0,4i3

0,53

0,53

0
0,417

Jak je možné vidět z výsledků, kterých děti v této zkoušce dosáhly, tak opět
nání průměrů výsledků celé třídy je na tom lépe 1. A. jak je ale z výsledků
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vidět, tak pokud porovnáme výkony praváků z obou tříd, pak musíme konstatovat, že
lepších výsledků dosáhli praváci z 1. B. Ovšem pokud jde o výsledy leváků, je možné
pozorovat značný rozdíl, kdy leváci z 1. A jsou na tom písařsky daleko lépe, než
leváci ze druhé třídy.
Pokud porovnáme celkové výsledky všech praváků a všech leváků, pak
dojdeme k těmto výsledkům:
praváci

leváci

počet

body

počet

body

dobře

14

14

3

3

nedostatečně

15

0

2

0

průměr

0,74

0,6

Jak je z těchto výsledků patrné, při porovnání schopností praváků a leváků,
musíme konstatovat, že praváci svými schopnostmi převyšují leváky.
Při pozorování psaní leváků v obou třídách jsem zaznamenala, že většina
slabik a slov, které napsaly děti v 1. B, mají sklon spíše přímý, ovšem ke konci testu,
v souvislosti s délkou činnosti, se jim písmena začala naklánět k levé straně. Pokud
toto porovnáme s leváky ve vedlejší třídě, tak u nich nejsou žádné takové náznaky
zvráceného sklonu nijak zjevné.
Při vyhodnocování této části testu mě zarazilo jedno zjištění, o kterém jsem
předtím nijak nepřemýšlela a nebrala jsme ho při zhotovování tohoto cvičení na opis
v potaz. Jednalo se technickou úpravu textu, který jsem předložila dětem.
Požádala jsem děti, aby se na horní linku podepsaly. Aby bylo toto cvičení
pro ně vizuálně „hezčí", přidala jsem na tuto horní linku obrázek tužky na nožičkách.
Neviděla jsem žádný problém ve zvolení tohoto znaku, a tak jsem ho do cvičení
přidala. Když jsem začala test vyhodnocovat, zarazilo mě zjištění, že zhruba šest dětí,
bez ohledu na to, ze které byly třídy, napsalo svůj podpis vedle tužky hůlkovým
písmem, ovšem zrcadlově. Dlouho jsme přemýšlela nad tím, jak je něco takového
možné. Děti, u kterých se toto projevilo, rozhodně nepatřily mezi ty písařsky slabší ve
třídě. Vysvětlení bylo ale jednoduché. Pokyn: „Podepište se vedle té tužky", vzaly
tyto děti doslova a svůj podpis začaly psát od hrotu tužky směrem doleva, jelikož
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nebyly schopné prostorově odhadnout délku svého jména napsaného hůlkovým
písmem, a tak ho zkrátka napsaly zrcadlově.
Toto zjištění bylo velice poučné, protože ne vždy chyby, které jsou zjevné,
mají jednoduchá a jasná vysvětlení a ne vždy je chyby na straně dítěte. Stačí drobná
nejasnost nebo informace, která je v mozku dítěte tohoto věku zpracována
s představivostí jim vlastní, a výsledek jejich práce se může diametrálně odlišovat od
očekávaného cíle, aniž by dítě udělalo jasnou chybu.

V dotazníku pro paní učitelky (viz. příloha č. 8) jsem se chtěla dozvědět něco
o jejich informovanosti v oblasti výuky leváků.
Obě paní učitelky spadají svým věkem do střední věkové kategorie a u obou
je patrné, že práce, kterou dělají, je baví a chtějí pro své děti udělat naprosté
maximum.
Z dotazníků vyplynulo, že ani jedna z nich neprošla žádným speciálním
výcvikem nebo kurzem, pokud se jedná o výuku leváků. To není nic neobvyklého,
neboť metodika psaní leváků je na pedagogických fakultách běžně zařazována do
výuky metodiky elementárního psaní.
Dále jsem chtěla zjistit, zda se u dětí píšících levou rukou projevují nějaké
rozdíly ve vývoji písma v porovnání s leváky. Obě paní učitelky shodně uvedly, že
žádné rozdíly nepozorují. To je ovšem v drobném rozporu s tím, co bylo zjištěno při
poslední zkoušce při opisu. Pouze u dětí, které píší levou rukou se vyskytly odlišnosti
ve sklonu písma a v jedné třídě se u leváků vyskytl zvrácený sklon písma. Je možné,
že paní učitelky tento projev nepovažují za nic závažného a potýkají se s takovými
znaky někdy i u praváků.
Pokud se jedná o to, jak paní učitelky hodnotily spojení chování dětí s tím, že
tyto dětí píší levou rukou, pak žádné takové projevy nezaznamenaly a ani to, že mají
ve třídě leváka, neberou jako zátěž, ale jako za běžnou součást výuky.
V dotazníku se také vyskytly otázky týkající se speciálních pomůcek nebo
speciálního vybavení pro výuku leváků. Obě učitelky jsou dobře informovány v tom,
jaké pomůcky jsou momentálně na trhu a co je možné využít ve škole. Zmínily jak
trojhranný program, nástavce na tužky, nůžky pro leváky apod.. Rovněž se zmínily o
pomůckách, kterých je možno využít v době přípravy na psaní nebo v průběhu
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samotné výuky psaní, jakými jsou terapeutické míčky, modelovací hmota a jiné
pomůcky, které napomáhají při uvolňování svalů ruky a při relaxaci ruky, což je
nutné mít na zřeteli zvláště u leváků.

f) Závěr
Tento test byl posledním testem, který ve třídě proběhl. Je z něho patrné, že
děti, které jsou během pololetí dobře vedeny, jeví známky pokroku, a to jak
v případě, že se jedná o praváky, tak v případě leváků. U leváků je pak velice důležitá
jistá míra individualizace přístupu, ne však vyčleňování a zaměřování extrémní
pozornosti ze strany učitele. Jsou běžnými členy kolektivu ve třídě, a tak je nutné
k nim i přistupovat.
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11. Závěr
Před zahájením výzkumu na začátku září 2005, byla moje hypotéza o
výsledku celého šetření taková, že je možné vysledovat odlišný vývoj dítěte píšícího
levou rukou v porovnání s dítětem, které píše rukou pravou.
V naší společnosti je převaha praváků, a tak je nasnadě, že leváci jsou tímto
pravorukým prostředím ovlivňováni. Uchovávají si však svou jedinečnost, která by
neměla být ze strany společnosti potlačována.
Je tedy logické, že i ve školní praxi by měli leváci dostávat dostatek prostoru
pro to, aby byl jejich vývoj, pokud jde o psaní, přirozený a dostatečně podporován.
Psaní je totiž jednou ze schopností, která je prostředkem pro příští vzdělávání.
Ve třídách, ve kterých byl výzkum zpracován, se ale ukázal ten fakt, že ve
výuce a následném rozvoji leváků není možné vysledovat žádné diametrálně odlišné
momenty ve vývoji písařských schopností. To ovšem není rozhodně samozřejmostí.
Důležitou úlohu hraje osobnost učitele, neboť záleží hlavně na jeho didaktickém
vedení, díky kterému je umožněn rozvoj dítěte.
Z výsledků všech tří šetření je možné pozorovat, že se vyskytují odlišnosti ve
výsledcích při porovnání výsledků dvou paralelních tříd. Zde se nabízí otázka, zdaje
to skutečně způsobeno tím, že při vstupu do školy nebyly děti v jedné třídě tolik
připraveny z předškolního vzdělávání jako ve třídě druhé, a nebo zda se jedná o
odlišnost v přístupu a používání metod ve výuce psaní u obou učitelek.
Bez ohledu na odlišnosti schopností obou tříd je možné pozorovat posun
k lepším výsledkům, kterého dosáhly děti v obou třídách, a to jak leváci, tak praváci.
To je podkladem pro tvrzení, že pokud učitelé používají metody vhodným způsobem,
přistupují k dětem dle jejich individuálních potřeb a pokud berou ohled na
zvláštnosti, což se nabízí v případě leváků, pak se dají napravit mnohé nedostatky,
které děti při vstupu do školy měly.
Potvrdilo se také, že vývoj písma u leváků, přestože psaní levou rukou je
samo od sebe odlišné, není nijak extrémně odlišný od psaní praváků a s mnohem
větší pravděpodobností se setkáme s tím, že bude mít s písmem problémy dítě píšící
pravou rukou než dítě, které píše rukou levou. Toto se potvrzovala alespoň ve
třídách, kde jsem vykonávala své zkoumání.
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Na tomto místě je ale třeba podotknout, že veškeré výsledky průzkumu
uvedené v práci, platí pouze pro danou skupinu zkoumaných dětí a nedá se podle
nich usuzovat na vývoj všech leváků. Je to pouze možné vodítko a zmapování situace
v konkrétní skupině dětí.
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PŘÍLOHA č. 1
1) Tvarové skupiny písmen a číslic:
1. skupina: 1, e, é, ě, b, f, h, k, d, ď, t, ť, číslice 1,4, 7;
2. skupina: U, u, ú, ů, i, í, r, ř, N, n, M, m, V, v, y, ý, (W, w, Y);
3. skupina: C, c, Č, č, Ch, ch, E, číslice 6;
4. skupina: O, Ó, o, ó, A, a, á, d, ď, G, g, číslice 0, 9 (Q, q);
5. skupina: j, p, G, g, y, ý, (Q, Q);
6. skupina: I, J, H, K, (X, x), číslice 8,4;
7. skupina: P, B, R, Ř, T, Ť, F, číslice 3, 5, 8;
8. skupina: S, s, Š, š, L, D, Z, z, Ž, ž, číslice 2;
9. skupina: I, V, X, L, C, D, M;
10. skupina: . : , ; , , ! ? - = x ( )

2) Uvolňovací cviky:
Napodobují houpání, kroužení, koulení, poskakování šroubování, navíjení cviky z prostoru přenášejí na velkou plochu, například na balicí papír. Píší buď
hrudkou nebo křídou.
Navlékání korálků, semen a plodů.
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PŘÍLOHA č. 3 - Test Lausterových
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PŘÍLOHA č.5
Tab. 1 - Kritéria pro přidělování bodů v testu uvolnění ruky.

křečovité provedení, špatně rozlišitelné a více se odchylující od

0

bodů předlohy;
1

částečně uvolněné provedení s možnou drobnou odchylkou od

bod

předlohy;
uvolněné provedení bez odchýlení od předlohy;

2
body

Tab. 2 - Výsledné rozdělení do skupin.
8 - 6 bodů

uvolněná ruka;

5 - 3 body

ruka částečně uvolněná;

2 - 0 bodů

neuvolněná ruka;

Tab. 3 - Tabulka hodnocení kresebných prvků:
Věk dítěte v letech a měsících

"9
-O
OJ
1Ph

Hodnocení

4-4,6

4,7-4,12

5-5,6

5,7-5,12

6-6,6

6,7-6,12

7-7,6

13-18

13-18

14- 18

16-18

17-18

17- 18

18

velmi dobře

8-12

9 - 12

11-13

13-15

14-16

15-16

16-17

dobře

5-7

5-8

7-10

10-12

11-13

11-14

12-15

nadprůměr

2-4

3-4

5-6

6-9

8-10

8-10

9-11

podprůměr

1

2

3-4

4-5

6-7

6-7

7-8

dostatečně

0

0-1

0-2

0-3

0-5

0-5

0- 6

sotva
dostat.
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Příloha č. 6 - Záznamový list pro test laterality

Horní končetiny

P

L

A

Poznámky

1. Korálky do lahvičky
2. Zasouvání kolíčků
3. Klíč do zámku
4. Míček do krabičky
5. Jakou máš sílu
6. Stlač mi ruce k zemi
7. Sáhni si na ucho
8. Jak vysoko dosáhneš
9. Tleskání
10. Jehla a nit
Suma

PŘÍLOHA č. 7 - Přepis
^ t t j j J Í

mop

mol

mi

mu

li

ja

pe

SO

ta

su

mele

mela

maso

teta
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P Ř Í L O H A £. 8 - Dotazník pro učitele
1)

Prošla jste nějakou speciální přípravou na výuku dětí píšících levou rukou?
ANO

NE

Pokud ano, uveďte, o jaký kurz se jednalo:

2)

Pociťujete to, že máte ve třídě leváka, jakou nějakou přítěž?
ANO

NE

3) Objevují se, podle vás, nějaké zásadní rozdíly ve vývoji písma u leváků a
praváků ve vaší třídě?
ANO

NE

Pokud ano, napište stručně jaké:

4)

Projevují se nějaké rozdíly v chování leváků a praváků ve třídě?
ANO

NE

Pokud ano, napište stručně jaké:

5)

Jaké znáte pomůcky pro leváky?

6) Jaké pomůcky byste uvítala pro usnadnění výuky psaní?
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