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Abstrakt
Název práce: Motorická výkonnost žáků s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou (ADHD).
Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit úroveň jemné a hrubé motoriky horních končetin u
žáků s diagnózou ADHD na školách pro tyto žáky určených a porovnat ji s úrovní
jemné a hrubé motoriky horních končetin u žáků bez této diagnózy na běžné základní
škole. Dílčím cílem práce bylo zjistit úroveň hrubé motoriky dolních končetin a
lateralitu párových orgánů (ruka – noha) u výše zmíněných skupin žáků.
Metody: Pro zjištění úrovně jemné a hrubé motoriky horních končetin, hrubé motoriky
dolních končetin, laterality horních a dolních končetin u žáků s a bez poruchy ADHD ve
věku 9 – 11 let byly použity tyto druhy testů: „Spirála“, „Tečkovací test“, „Korálky“
(úroveň jemné motoriky horních končetin); „Krabička“, „Malý talířový tapping“,
„Velký talířový tapping“ (úroveň hrubé motoriky horních končetin); „Tapping dolní
končetinou“ (úroveň hrubé motoriky dolních končetin); „Vyťukávání rytmu“ (lateralita
dolních končetin); „Zvoneček“ a „Sirky“ (lateralita horních končetin).
Výsledky: Úroveň jemné motoriky dominantní ruky byla u žáků s diagnózou ADHD
nižší než u žáků bez této poruchy (0,38 ≤ d ≤ 0,79). S výjimkou testu „Spirála“ porucha
ADHD negativně ovlivňovala jemnou motoriku dominantní ruky více (0,74 ≤ d ≤ 0,79)
než ruky nedominantní (0,23 ≤ d ≤ 0,58). Úroveň hrubé motoriky dominantní ruky byla
u žáků s poruchou ADHD nižší než u žáků bez této poruchy (0,33 ≤ d ≤ 0,38).
S výjimkou testu „Velký talířový tapping“ porucha ADHD negativně ovlivňovala
hrubou motoriku dominantní ruky (0,34 ≤ d ≤ 0,38) více než ruky nedominantní (0,21 ≤
d ≤ 0,37). Úroveň hrubé motoriky dominantní nohy byla u žáků s poruchou ADHD
nižší než u žáků bez této poruchy (d = 0,38). Vliv poruchy ADHD na hrubou motoriku
dolních končetin byl invariantní vůči preferenci dolních končetin (0,37 ≤ d ≤ 0,38).
Zkřížená lateralita byla zaznamenána u 28,3 % žáků s dg. ADHD (chlapci 30 %, dívky
26,7 %), naproti tomu žáci bez poruchy vykazovali 10 % výskyt zkřížené laterality
(chlapci 13,3 %, dívky 6,7 %).
Klíčová slova: Hyperaktivita, impulzivita, jemná motorika, hrubá motorika, lateralita.

Abstract
Title: Motor performance of pupils with attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD).
Objectives: The aim of the work was to determine the level of fine and gross motor
skills of upper extremities of the pupils with diagnosis ADHD at schools specialized on
these pupils and compare it with the fine and gross motor skills of upper extremities of
children without this diagnosis at common elementary school. Further work objective
was to determine the level of gross motor skills of lower limbs and laterality of paired
organs (hand – foot) within above mentioned groups of pupils.
Methods: To determine the level of fine and gross motor skills of upper extremities,
gross motor skills of lower limbs, laterality of the upper and lower extremities of the
pupils with and without ADHD aged 9-11 years we used these types of tests: „Spiral“,
„Dotting test“, „Beads“ (the level of fine motor skills of the upper extremities); „Pack“,
„Small plate tapping“, „Big plate tapping“ (the level of gross motor skills of upper
extremities); “Tapping the leg” (the level of gross motor skills of the lower limbs);
“Typing out the Rhythm” (the laterality of the lower limbs); „Bell“ and „Matches“ (the
laterality of the upper extremities).
Results: The fine motor level of dominant hand was in the case of ADHD diagnosed
pupils lower compared to those without this disorder (0.38 ≤ d ≤ 0.79). Except of the
„Spiral“ test the ADHD diagnosis negatively affected the fine motor skills of dominant
hand more (0.74 ≤ d ≤ 0.79) than in case of non-dominant hand (0.23 ≤ d ≤ 0.58). The
level of gross motor skills of dominant hand was lower in case of ADHD diagnosed
pupils compared to those without this disorder (0.33 ≤ d ≤ 0.38). With the exception of
„Big plate tapping“ test the ADHD disorder negatively affected the gross motor skills of
dominant hand (0.34 ≤ d ≤ 0.38) more than in case of non-dominant hand (0.21 ≤ d ≤
0.37). The level of gross motor skills of dominant leg was lower in case of ADHD
diagnosed pupils compared to those without the disorder (d = 0.38). The effect of
ADHD on gross motor skills of the lower limbs was invariant towards the lower limb
preference (0.37 ≤ d ≤ 0.38). Cross-laterality was observed in 28.3 % of pupils with
ADHD diagnosis (boys 30 %, girls 26.7 %), however, pupils without the disorded
showed 10 % occurrence of cross laterality (boys 13.3 %, girls 6.7 %).
Keywords: Hyperactivity, impulsivity, fine motor skills, gross motor skills, laterality.
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1 ÚVOD
Určitým paradoxem dnešní doby je růst odborného zájmu o lidský pohyb, a
zároveň fatální úbytek pohybu člověka v každodenním způsobu života. S tím souvisí
pokles úrovně tělesné zdatnosti a následný vznik řady zdravotních potíží, onemocnění
vycházejících z hypokineze. Důvodem těchto obtíží je fakt, že se obecně lidé podřídili
sedavému způsobu života, začali více využívat dopravních prostředků a celkově
omezují pohybové aktivity. Tato cesta přivedla člověka, ve svém krajním případě, až
k úplné absenci pohybu jako přirozené lokomoce.
Motorika, pohyb člověka, je dnes vnímána především jako souhrn pohybových
předpokladů a projevů, které zastávají důležitou roli v životě jedince. Veškeré pohyby,
které hodláme učinit, ať už drobný pohyb prstů či větší pohybové celky, jsou řízeny
centrální nervovou soustavou a významně souvisí s rozvojem řeči, myšlením, ale také
lateralitou. Případné poruchy tohoto systému vzniklé na základě vrozených či získaných
vad mohou zásadně ovlivnit náš život. Významnost funkce motoriky člověka si často
uvědomíme až ve chvíli, kdy je narušena a nemálo nám komplikuje každodenní
činnosti.
Jednou ze skupin osob, které významnou měrou doprovází problémy v oblasti
hrubé a jemné motoriky, jsou děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou
(ADHD).

Mimo

těchto

obtíží

se

u

nich

setkáváme

i

s komplikacemi

v oblasti koordinace, harmoničnosti pohybových komplexů, zvýšeného motorického
napětí atd. Tito jedinci také velmi špatně akceptují pravidla chování a často nemohou
provádět opakovaně či po delší dobu běžné pracovní úkony. Příčiny vzniku těchto
symptomů jsou připisovány nedostatečné mozkové maturaci, která má za následek
určité opoždění v oblastech intersenzorické a senzomotorické integrace a koordinace.
K dozrávání mozkových struktur obvykle dochází v prvních třech letech života, kdy
náchylnější k podráždění a onemocnění mozku bývá mužské pohlaví. U chlapců se
častěji vyskytuje nejen hyperaktivita, ale i ostatní vývojové poruchy podmíněné činností
mozku, např. dyslexie, koktání či pomočování.
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou motorické výkonnosti u
žáků s diagnózou ADHD na 1. stupni základní školy a navazuje na práci bakalářskou.
Výsledky výzkumu mají odhalit, zda je jemná a hrubá motorika horních končetin u
sledovaného souboru skutečně narušena, případně toto tvrzení vyvrátit. Kromě aplikace
-8-
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proficienčních testů u dětí je výzkum zaměřen i do oblasti preference, čili upřednostnění
jedné ze stran u párových orgánů (horní a dolní končetiny), kde na základě získaných
dat určíme typ laterality (souhlasná, zkřížená, nevyhraněná), přičemž je důležité si
zejména z edukačního hlediska uvědomit, že tento typ laterality může u dětí
představovat vysoké riziko vzniku specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,
dysortografie) či poruch řeči (balbuties) atd.
Jsem přesvědčena, že takto rozsáhlý výzkum realizovaný na dostatečném počtu
probandů prozkoumá problematiku motoriky u dětí s diagnózou ADHD komplexním
způsobem a přinese cenné informace a zkušenosti v této oblasti. Tyto mohou být
přínosné především pro samotné pedagogy či asistenty pedagogů a rodiče těchto dětí.

-9-

Z. Otipková, Teoretická východiska práce

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Definice ADHD a vymezení problému
ADHD je jednou z nejběžněji se vyskytujících psychiatrických poruch dětí.
Odhaduje se, že postihuje 5-10 % dětí školního věku po celém světě (Biederman, 2005).
Podle Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch (z angl. Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders – 4th edition (DSM – IV)) je ADHD
definována jako trvale se vyskytující, věku neodpovídající nepozornost a hyperaktivita
spojená s impulzivitou či kombinace těchto symptomů. Tyto charakteristické projevy
odhalené před dosažením 7. roku věku dítěte jsou nutné pro správnou diagnózu ADHD
(American Psychiatric Association, 1994, 2000).
ADHD je anglickou zkratkou skrývající název Attention Deficit Hyperactivity
Disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Ve starší literatuře se
můžeme setkat i s jinými pojmenováními jako např. lehká mozková dysfunkce,
minimální mozkové poškození, specifická neschopnost pro řeč, vývojová dysfázie,
syndrom dysgnozie-dyspraxie, lehká dětská encefalopatie, které již byly překonány.
Některé z termínů se snažily proniknout až k primárním příčinám poruch, které pak
byly zahrnuty v názvu samém. Dnes můžeme v podstatě za synonyma pojmu ADHD
považovat označení, jako jsou hyperkinetická porucha, porucha aktivity a pozornosti
(Goetz, Uhlíková, 2009).
O další definici této poruchy se pokusili i Hort, aj. (2008), kteří použili termín
hyperkinetická porucha, syndrom představující rizikový faktor pro vývoj poruch
chování, které mají charakter sociální maladaptace. U dítěte vznikají deficity
v oblastech kognitivních a percepčně motorických funkcí, v regulaci afektů, emotivity,
ale také v sociálním přizpůsobení.
Obecně můžeme říci, že většina novodobých autorů se shoduje v názoru, že
ADHD je vývojovou poruchou charakteristickou nepřiměřeným stupněm pozornosti,
hyperaktivity a impulzivity. Potíže bývají chronické a nelze je jednoduše vysvětlit na
základě neurologických, senzorických nebo motorických postižení, mentální retardace
či závažných emočních problémů. Tyto deficity se projevují v časném dětství a
ovlivňují interakci dítěte s rodinou, školou a společností (Zelinková, 2009).

- 10 -
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Výše popisované charakteristiky se u dětí projevují již v raných stádiích vývoje,
a to ve stupni, který nekoresponduje s jejich mentálním věkem. Největší problémy
nastávají v situacích, které kladou zvýšené nároky na pozornost, kontrolu pohybů či
utlumení impulzů (školní úlohy, pobyt v kolektivu, nutnost přizpůsobení se určitým
normám nebo pravidlům apod.) (Paclt, Ptáček, Florián, 2006).

2.2 Charakteristické projevy ADHD
Mezi základní projevy dětí s poruchou ADHD zařazujeme narušenou schopnost
soustředit se, hyperaktivitu a impulzivitu. Tyto klíčové symptomy jsou důsledkem
kombinace základních příznaků poruchy, přidružených psychických poruch a vlivů
prostředí (rodina, učitelé, spolužáci atd.). Navíc podle výpovědí mnoha rodičů se děti
nechají snadno rozptýlit jakýmkoli sebemenším podnětem, nebo naopak často okolí
nevnímají, vypadají neustále zasněně a nejsou schopny samostatně pracovat. Intenzita
výše popisovaných projevů není stále stejná, kolísá nerovnoměrně a pro rodiče těchto
dětí jsou nepredikovatelné. Tyto výkyvy v chování jedinců a jejich výkonu při různých
činnostech působí na okolí někdy až dojmem schválnosti a dokonce jsou za ně chybně
obviňováni či nespravedlivě kritizováni (Goetz, Uhlíková, 2009).
Pro osoby trpící poruchou ADHD je mimo jiné typické, že chtějí být středem
pozornosti a často vyvolávají ve skupinách konflikty bez jakékoli příčiny. Většinou
z těchto důvodů také nemívají mnoho kamarádů, neboť nejsou schopny zvládat pravidla
společenského chování. Díky těmto problémům se mnohdy rodiče za své dítě stydí,
přestávají s dítětem chodit do společnosti a omezují společenské návštěvy na minimum.
Tento fakt ovšem často dítě utvrzuje v názoru, že se ničím nezavděčí a prohlubuje se tak
jeho negativní očekávání ze strany rodičů (Škvorová, Škvor, 2003).
Podrobnější popis jednotlivých projevů dětí s ADHD uvádí Hort, aj. (2008, s.
310) z dopisu učitelky chlapce zařazeného do posledního ročníku mateřské školy před
nástupem do základní školy (tzv. přípravka).
•

„Chlapec vyvolával konflikty při hrách s dětmi,

•

neustále pobíhal po místnosti školy bez jakékoli příčiny,

•

často provokoval ostatní děti, strkal se, bral jim hračky, knížky, ničil výrobky ze
stavebnic či písku,

- 11 -
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•

při pokusu o usměrnění chlapce a zásahu pedagoga nastával výbuch afektů, kdy
byl zcela nezvladatelný až hysterický,

•

dokonce plival a nadával vulgárně učitelce, bil ostatní děti tak, že byla ohrožena
jejich bezpečnost (ve zlosti píchl chlapce vidličkou vedle oka),

•

při verbálním projevu špatně vyslovoval, grafomotorika byla značně nevyzrálá
(obtíže převážně v jemné motorice ruky),

•

vše bylo doprovázeno jeho výrazným neklidem, nesoustředivostí a třesem rukou,
který nebyl pravidelný.“
O hlubší náhled do této problematiky se zajímaly i Žáčková, Jucovičová (2007),

které k výše uvedeným projevům doplňují i obtíže s usínáním a někdy i se spánkem
samotným. Uvádějí, že děti usínají až v pozdních hodinách a spánek pak dohánějí
dopoledne, což se následně projevuje vysokou mírou unavitelnosti ve škole. Proto je
vhodné stanovit přesnou dobu ukládání dítěte ke spánku a odstranit nevhodné dlouhé
ponocování u televize či jiné aktivity. Problémy s poruchou spánku těchto dětí se
zabývaly i výzkumy (Barkleyho, Grodzinsky, DuPaul, 1992), které ukázaly výskyt
těchto potíží u 39 % dětí s ADHD.
Kromě výše specifikovaných potíží se tyto děti také často potýkají se zvýšeným
výskytem zdravotních problémů, kterými trpí 25 – 50 % hyperaktivních dětí v raném
dětství. Byl zjištěn častý výskyt chronických zdravotních problémů, jako jsou
opakované infekce horních cest dýchacích, alergie, astma, a to až ve 44 % případů dětí
s touto poruchou. Zajímavé údaje jsou uváděny i v oblasti nehodovosti, kde 15 – 24 %
dětí s ADHD utrpělo už 4 a více vážných nehod, končících úrazem (např. zlomeninami,
lacerací1, úrazy hlavy, těžkými podlitinami, vyraženými zuby či náhodnými otravami)
(Paclt, Ptáček, Florián, 2006).
Dalším charakteristickým rysem těchto dětí je jejich nápadnost v psaní. Jejich
písmo je nestandardně velké, vypadá neúhledně, kostrbatě či dokonce jakoby „skákalo
na řádcích“. U dětí s ADHD se také až chronicky vyskytuje vynechávání písmen ve
slovech či mohou být dokonce různě komolena. Odborně při těchto potížích užíváme
termíny jako dysgrafie2 a dysortografie3. Rovněž i dovednosti ve čtení si takovéto dítě

1
2

Jedná se o proces, kdy dochází k potrhání svalů či vaziva jedince (Paclt, Ptáček, Florián, 2006).
Dysgrafie (agrafie) je specifická porucha grafického projevu postihující celkovou úpravu písma.
Vyznačuje se křečovitým, neúhledným písmem a nemá vliv na intelekt dítěte (Zelinková, 2009).
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obtížně osvojuje a brzy zaostává za svými vrstevníky, zde mluvíme o tzv. dyslexii4
(Matějček, 1988).
Některé zahraniční výzkumy dávají do souvislosti na první pohled zdánlivě
nesouvisející symptomy a následné projevy poruchy ADHD. Pozoruhodné je, že např.
empiricky zjištěné důkazy naznačují, že u obézních pacientů se objevuje vyšší než
očekávaná prevalence ADHD. Navíc se ukazuje, že jedinci s touto poruchou mají vyšší
hmotnost, než jakou lze očekávat v dané věkové kategorii. Symptomy ADHD tak
mohou vést jedince až k obezitě, která je zapříčiněná abnormálními stravovacími
návyky. Naopak impulzivita spojená se záchvatovitým přejídáním může přispívat
k samotnému rozvinutí diagnózy u obézních pacientů (Cortese, et al. 2008; AgranadMedeg, et al. 2005; Fleming, Levy, Levitan, 2005).
Na závěr je důležité zmínit, že symptomy ADHD mohou být klinicky významné
a splňovat diagnostická kritéria teprve tehdy, až se objevují ve významném počtu a
v dostatečném stupni vážně postihují schopnosti daného jedince. Navíc se musí
vyskytovat v rozsahu, který překračuje meze normální pro jedince daného věku a
vývojového stadia (Munden, Arcelus, 2008). Dítě nelze označit nálepkou hyperaktivní
jenom proto, že s ním nemáme trpělivost nebo nás vyvádí z míry či přímo rozčiluje, jak
tomu bylo zvykem v minulosti (Shrag, Divoky, 1982).

2.3 Možné příčiny vzniku ADHD
Z hlediska etiologie ADHD již byla publikována celá řada příčin odpovědných
za rozvinutí poruchy. Za klíčový impulz pro vznik ADHD byla zpočátku považována
tzv. minimální mozková dysfunkce (tehdejší česká zkratka MMD či LDE5). Ta může
údajně vzniknout jako následek specifické infekce postihující mozek, ale také jako
traumatu, poranění či komplikací v prenatálním nebo perinatálním stadiu vývoje.
V rozporu s tímto tvrzením jsou ovšem provedené výzkumy, které dokazují, že ve
většině případů se v anamnéze žádné závažné mechanické úrazy hlavy nevyskytují.
3

4
5

Dysortografie je specifickou poruchou pravopisu postihující celkovou oblast gramatiky či určitých
jevů. U dítěte se objevují potíže s porozuměním textu, aplikací gramatických pravidel, tvarosloví a
syntaxe (Zelinková, 2009).
Dyslexie je vývojová porucha čtení vzniklá na základě vrozeného či získaného poškození mozku.
V praxi se jedná o nejčastější formu specifické vývojové poruchy učení (Zelinková, 2009).
Termín označující lehkou dětskou encefalopatii, který začal používat český lékař Otokar Kučera.
Podle něj se jedná o drobnou difúzní poruchu mozkové tkáně trvalého rázu, vzniklou prenatálně,
perinatálně nebo postnatálně (Kučera, aj., 1961).
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Naproti tomu značně vysoký výskyt byl zaznamenán v oblasti těhotenských či
porodních komplikací. Sem řadíme zejména nezvykle krátký či protahovaný porod,
fetal distress6, klešťový porod, toxemii7 nebo eklampsii8. Rovněž i nízká porodní
hmotnost zvyšuje riziko výskytu hyperaktivity u dítěte (Paclt, Ptáček, Florián, 2006).
Další možnou příčinou přispívající ke vzniku poruchy může být i užívání léků
v posledním trimestru těhotenství, především některých psychofarmak9, a také kouření
cigaret (Milberger, et al. 1996).
Etiologií poruchy ADHD se zabývá i Riefová (1999), která seznam možných
příčin doplňuje o celou řadu dalších:
•

Genetické příčiny, které dokazují, že se porucha v některých rodinách vyskytuje
opakovaně a navíc mnohdy rodič, sourozenec, prarodič nebo jiný člen rodiny
v dětství trpěl podobnými potížemi.

•

Biologické/fyziologické příčiny, kde mnoho lékařů popisuje ADHD jako
neurologickou poruchu postihující tu oblast mozku, která řídí zpracování
impulzů a podílí se na třídění smyslových vjemů a na schopnosti koncentrace.
Odborníci se domnívají, že může být spojena s nerovnováhou nebo
nedostatečným množstvím dopaminu10. Což lze vysvětlit tím, že při soustředění
náš mozek uvolňuje více přenašečů signálů mezi neurony (neurotransmiterů),
což nám umožňuje soustředit se na jednu věc a blokovat ostatní podněty. Zdá se,
že lidé s ADHD mají těchto přenašečů nedostatek.

• Zvýšená hladina olova v krvi u dětí může být spojována s vyšší rizikem vzniku
hyperaktivity a nepozornosti. Avšak korelace mezi hladinou olova v krvi a
hyperaktivitou je poměrně nízká.
•

Užívání alkoholu a drog matky v těhotenství, kdy jednoznačně dochází
k poškození plodu. V mnoha případech u dětí takových matek zjišťujeme
neurologické poškození a objevují se u nich nejrůznější projevy typické i pro

6

7
8
9

10

Fetal distress je lékařský termín označující tzv. plodovou tíseň, kdy dochází k nebezpečné hypoxii
plodu (nedostatku kyslíku). Statistické údaje uvádějí, že téměř 10 % operací je prováděno z těchto
důvodů (Driák, 2008).
Toxemie je stav za přítomnosti bakteriálních jedů (toxinů) v krvi (Munden, Arcelus, 2008).
Eklampsie je záchvat tonicko-klonických křečí s následným stavem hlubokého bezvědomí. Je to
závažný a nebezpečný stav pro matku i plod (Pařízek, 2009).
Psychofarmaka jsou chemické látky, které pozitivně ovlivňují myšlení a používají se při léčbě
psychotických stavů, odstraňují halucinace, oslabují bludy nebo mění vztah k nim (Švestka, aj.,
1995).
Dopamin je chemická látka, která přenáší nervové signály (Riefová, 1999).
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děti s poruchami chování. Zajímavý výzkum byl v této oblasti realizován ve
státě Kalifornie, kde více než jedno z deseti dětí narozených v této zemi bylo
prenatálně vystaveno účinkům drog.
Výše popisovanou etiologii lze doplnit i o další teorie, které pohlížejí na vznik
ADHD jako na důsledek konzumace vybraných přísad do jídla, jako jsou salicyláty,
potravinová barviva a konzervační přísady či rafinovaný cukr. Tento fenomén se stal
svého času velmi populárním v USA a měl své kořeny především ve značné pozornosti
hromadných sdělovacích prostředků. Avšak značný počet výzkumů, které pak
následovaly, toto tvrzení nepodpořil (Paclt, Ptáček, Florián, 2006).
V neposlední řadě nesmíme opomenout ani psychologické teorie, které
předpokládají, že hyperaktivita je podmíněná současným spojením dispozic k tomuto
chování se způsobem výchovy. Je-li dítě s dispozicemi k nadměrné aktivitě,
pohyblivosti, náladovosti stresováno netrpělivým a nedůtklivým rodičem, nemohou se
utvářet správné vzorce chování a komunikace. Dítě nesplňuje očekávání rodiče, je stále
napomínáno a jejich kontakty většinou končí rozporuplně. Nevhodné vzorce chování se
u dítěte stabilizují, dítě není schopno plnit požadavky školy a dostává se do konfliktu
jak s nejbližším okolím (rodina), tak i s výchovně-vzdělávacím zařízením (porušování
školního řádu atd.) (Zelinková, 2009).

2.4 Diagnostika a terapie ADHD
Určení diagnózy ADHD náleží vždy odborníkům – pediatrům, dětským
psychiatrům, psychologům či neurologům. Tento tým specialistů má za úkol pečlivě
zvážit mnoho faktorů spolupůsobících na chování dítěte a vytvořit ucelený diagnostický
obraz onemocnění jedince (Goetz, Uhlíková, 2009). V literatuře se navíc poukazuje na
fakt, že tato diagnóza je v populaci dětí mnohem častěji přítomna u chlapců než děvčat,
často je zmiňován poměr 5:1. Z výše uvedeného je zjevné, že hyperaktivních děvčat je
v populaci zastoupeno podstatně méně, což v praxi ztěžuje sestavení diagnostického
souboru (Třesohlavá, 1986).
Celkové vyšetření při diagnostice poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou
sestává z následujících kroků (Prekopová, Schweizerová, 2008):
•

zjištění neurologického stavu, motoskopické pohybové koordinace, včetně
přezkoumání sluchu, zraku, psychiky a osobnosti dítěte,
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•

stanovení vývojové úrovně zahrnující stupeň senzomotorického vývoje, souhra
oka a ruky, řečová motorika atd.,

•

přezkoumání inteligence jedince, příp. aplikace doplňujících vyšetření jako:
EEG11, rentgen včetně počítačové tomografie či interní a alergologické
procedury.
Kromě zmíněných metod a prostředků pomáhajících poodhalit „pravé“ příčiny

projevů ADHD představují velmi cenné informace také údaje rodičů a učitelů získané
formou rozhovorů či dotazníků. Dlouhodobé pozorování všech zúčastněných může
napomoci k sestavení vzorců chování dítěte, frekvence konfliktních projevů a době
jejich trvání. Zejména je kladen důraz na události předcházející vzniku konfliktní
situace jedince a jeho následné činy, což v případě účelového chování napomáhá
k přijetí patřičných opatření (Zelinková, 2009). Navíc podle Michalové (2007) mohou
být při diagnostice velmi užitečné i metody škálovací, např. škála Connersové či
Huntova.
Na druhou stranu i samotné dítě může o sobě leccos prozradit a informace, které
sděluje specialistům, jsou brány v úvahu při utváření jeho osobnostního profilu a
následné formulaci intervenčních strategií. Jedinec uvádí výčet svých oblíbených
aktivit, naopak seznam obtížných úkolů a specifikuje svůj postoj ke spolužákům či
vrstevníkům. Z výše uvedených poznatků vyplývá, že rodiče i učitelé musejí v průběhu
diagnostického procesu spolupracovat, poněvadž jejich údaje bývají velmi cenné
(Zelinková, 2009).
Pokud máme podezření výrazné odlišnosti dítěte od ostatních vrstevníků,
doporučují navíc autoři Goetz a Uhlíková (2009) obrátit se na pedagogickopsychologickou poradnu (PPP). Zde se pomocí poradenského psychologa realizují testy
pro posouzení intelektu, pozornosti, vyhledávají se případné poruchy učení (tzv. dysporuchy) a chování. Navíc je důležité zmínit, že výše uvedená vyšetření nejsou
v rozporu se zákonem a poradenský psycholog má plné právo je využít, vyjma
předepsání léků a zahájení komplexní léčby, které jsou zcela v kompetenci lékařů. Dále
se PPP může podílet i na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, příp. na nápravě
specifických vývojových poruch školních dovedností.

11

EEG je zkrácený výraz pro tzv. elektroencefalogram, který zaznamenává časové změny elektrického
potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou (Třesohlavá, aj., 1986).
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Za předpokladu, že dítě prošlo klíčovými vyšetřeními, na základě kterých byla
diagnostikována porucha ADHD, je zapotřebí přejít k dalšímu nezbytnému kroku, a to
samotné léčbě. Jedna z možností účinné terapie je farmakoterapie, která příznivě
ovlivňuje nežádoucí projevy, zejména zlepšuje kontrolu chování a s ní spojenou sociální
odezvu. Jako hlavního zástupce výše zmíněné kategorie můžeme uvést krátkodobě
působící medikamenty typu Ritalin (metylfenidát), kde hlavním předmětem jeho kritiky
je vznik silné závislosti. Mezi další stimulancia, avšak dlouhodobě působící, můžeme
zařadit amfetaminil a semolin, jenž jsou známy pod obchodními názvy Aponeuron a
Pondrex (Hort, aj., 2008).
Klinické testy navíc ukazují, že vedle silné závislosti mohou psychostimulancia
vyvolat trávicí potíže, nechutenství, nespavost, úbytek tělesné váhy, hypertenzi,
podrážděnost, bolest břicha, nucení ke zvracení, sucho v ústech, úzkost, noční můry a
jiné (Šebek, 1990). Navzdory této skutečnosti a jak připouští i komise expertů
amerického Zdravotnického institutu, je Ritalin předepisován hyperaktivním dětem,
aniž bychom byli detailně obeznámeni s jeho dlouhodobými účinky na konkrétního
jedince (Laniado, 2004).
Další alternativou, která se při léčbě dětí s ADHD nabízí, je kognitivně
behaviorální terapie (KBT, CBT), která se v praxi ukazuje jako nejvíce prospěšná.
Jádrem této metody je snaha naučit se rozpoznávat zažitá a opakující se schémata
myšlení (cognitive) a jednání (behaviour). Po racionálním rozboru je úkolem nalézt a
nacvičit výhodnější či emočně přijatelnější postup, který by pacienta naučil lépe
regulovat jeho chování (Goetz, Uhlíková, 2009). Terapeut obvykle s dítětem pracuje
několikrát týdně (zpravidla dvakrát až třikrát) po dobu cca 30 minut, a to po několik
týdnů. Učí pacienta „zastavit se“ a „myslet“, než začne „jednat“. Často se také pro lepší
spolupráci dítěte využívají různé odměny (žetony, body, bonbóny). Výše uvedený
systém se ukázal v praxi jako velmi efektivní, jelikož hyperaktivní děti reagují pomaleji
a přesněji, pokud jsou vystaveny možnosti ztráty odměny při jejich nevhodném chování
(Šebek, 1990). Vhodné je rovněž zmínit, že součástí terapie nejsou jenom děti, ale i
jejich zákonní zástupci, kteří získávají cenné informace např. o lepším přístupu k jedinci
či zvládání běžných denních situací (Goetz, Uhlíková, 2009).
Zajímavým typem terapie, kterou uvádí Škvorová, Škvor (2003), je i rodinná
terapie, jejímž základem je předpoklad, že porucha dítěte je problémem celé rodiny.
Proto se nehledají příčiny poruchy pouze u dítěte, ale především v úzkém rodinném
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kruhu, se kterým je jedinec nejčastěji ve styku. Popisovaná metoda je žádoucí
především při napjatých či dokonce rozpadajících se vztazích mezi příslušníky rodiny,
které mohou výrazně ovlivňovat samotné chování jedince. Součástí rodinné terapie je i
individuální práce s dítětem za použití různých her, výtvarných nebo dramatických
projevů, hraní rolí atd. Autoři také upozorňují, že v případě nedostavení se okamžitých
výsledků u dítěte by rodiče terapii neměli předčasně ukončovat. Nutné je si uvědomit,
že popisovaný proces je často zdlouhavý a namáhavý vyžadující značnou míru
trpělivosti z obou stran.
Možnostmi ovlivnění projevů plynoucích z poruchy ADHD u dětí se zabývaly i
autorky Žáčková, Jucovičová (2005), které doporučují relaxační a dechová cvičení.
Uvádí, že u těchto jedinců je nezbytné relaxovat i vícekrát během dne v dopoledních i
odpoledních hodinách. Relaxační či dechové techniky přispívají k celkovému
fyzickému uvolnění a zároveň snižují svalovou tenzi. Realizovat se dají v různých
polohách jako tureckém sedu, sedu na patách, v lehu na zádech, břiše, boku či ve stoji.
Navíc můžeme do cvičení zapojit i tzv. imaginace (představy), které pomáhají lépe
navodit duševní, vnitřní klid a významně podporují schopnost soustředění. Mezi
základní relaxační cvičení řadíme Jacobsonovu metodu či Schultzův autogenní trénink,
který je modifikací nejstarší jógínské metody „jóganidra“. Uvedené techniky se volně
využívají i ve školní i mimoškolní tělesné výchově (Hošková, Matoušová, 2007).
V neposlední řadě nesmíme ani opomenout terapeutickou metodu EEGbiofeedback, kterou uvádí Hort, aj. (2008), jejíž podstatou je využití biologické zpětné
vazby k autoregulaci mozkové aktivity. Pacient je zpětnovazebně neustále informován o
svém aktuálním stavu a výkonu, přičemž je stimulována žádoucí aktivita a naopak
inhibována nežádoucí.
U hyperaktivních dětí můžeme použít i další terapie např. hipoterapii,
canisterapii, ergoterapii, muzikoterapii, hrovou terapii nebo mototerapii podporující
motorickou zručnost a vnímání těla či psychowalkman12 (Prekopová, Schweizerová,
2008).

12

Je přístroj, který je často doporučován k nápravě dyslexie a dalších specifických poruch učení či
snížení hyperaktivity. Bohužel tato metoda není podložena jednoznačnými medicínskými studiemi
(Goetz, Uhlíková, 2009).
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2.5 Dítě a jeho motorické projevy
Pojmem motorika označujeme hybnost, souhrn všech tělesných pohybů a
projevů, který hraje ve vývoji, životě člověka nezastupitelnou roli. Zjednodušeně řečeno
jde o funkce příčně pruhovaného svalstva řízené centrální nervovou soustavou. Z velké
části se jedná o pohyby úmyslné, které vznikají za účasti složitých psychických procesů,
proto se někdy užívá i termín psychomotorika (Dovalil, aj., 2007). V zásadě lze tedy
říci, že motorika, pohyb je jednou ze základních vlastností, kterou se živé bytosti
odlišují od neživých (Drtilová, Koukolík, 1994). A v neposlední řadě významně souvisí
s rozvojem řeči, myšlením a lateralitou (Rádlová, aj., 2004).
Běžně popisovanými vývojovými stadii jsou období prenatální, novorozenecké,
kojenecké, batolecí atd. Zde může pozorovat, jak se motorika dítěte vyvíjí v průběhu
jeho růstu. První motorické projevy zaznamenáváme už v plodové vodě, kde se jedinec
začíná pohybovat do stran. Na prenatální období pak navazuje stadium novorozenecké,
kde se uplatňují především všechny základní nepodmíněné reflexy (hledací, sací,
polykací, vyměšovací, obranné, orientační, polohové a úchopové). Plynně navazující je
období kojenecké typické specifickými projevy v motorice i sociální komunikaci. U
dítěte se objevují především okohybné pohyby ve všech směrech, přitahování do sedu,
sezení s oporou vzpřímeně či úchop větších předmětů. Postupem času dítě začíná sedět
bez pomoci, leze, samo se postaví s přidržením. V roce už je schopno stát bez přidržení
nebo jít s dopomocí. V období batolecím okolo druhého roku umí utíkat, chodit nahoru i
dolů po schodech. Ve třech letech pak stát na jedné noze či skákat. Jemná motorika je
obratnější, dítě dokáže vložit např. několik kostek do hrníčku, později stavět věž (Hort,
aj., 2008).
Po ukončení všech výše popisovaných stadií (včetně předškolního a mladšího
školního věku) se z daného jedince stává dospělý člověk, u kterého rozlišujeme dva
základní druhy motoriky, a to hrubou a jemnou. Hrubá motorika je zajišťována pomocí
velkých svalových skupin (pohyby celého těla, běh, chůze apod.). Jemná motorika je
realizována pomocí drobného svalstva (pohyby prstů, svalů zápěstí). Důležitou
problematikou je také mikromotorika zodpovědná za pohyby očí a artikulačních orgánů
(Rádlová, aj., 2004).
Motorické projevy člověka hodnotíme z několika hledisek (Přinosilová, 2007):
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•

z hlediska vývoje, kdy se může jednat o vývoj odpovídající věku, o vývoj
předčasný, kdy motorické dovednosti jedince odpovídají staršímu věku, nebo o
vývoj opožděný, event. přímo patologický. V tomto případě vycházejí pohybové
vzorce chování z patologicky změněné somatické složky jedince,

•

z hlediska kvality, kdy sledujeme přesnost, koordinaci pohybů, jejich
rovnovážnost apod.,

•

z hlediska výkonu (síla, rychlost, vytrvalost pohybů).
Neoddělitelnou součástí motorických projevů jsou rovněž i pohyby reflexní,

spontánní, záměrné, expresivní a pohyby mluvidel.

2.5.1 Motorika dětí s ADHD
Hlavní motivací pro sestavení účinných diagnostických nástrojů poruchy ADHD
je demonstrovat motorické problémy těchto dětí jejich rodičům a učitelům jednoduchou
a systematickou cestou a zároveň tak ukázat, jak tato porucha může negativně
ovlivňovat každodenní aktivity, život a interakci jedinců s ostatními. Pozoruhodné je, že
jsou-li rodiče a učitelé dotázáni, aby popsali individuální problémy dětí krom
klasických symptomů poruchy ADHD, zřídkakdy zmíní problémy s motorikou. Naproti
tomu, právě motorické dovednosti jsou v literatuře velmi často uváděny jako
doprovodný symptom (Fliers, et al. 2008). Tentýž pramen uvádí, že 1/3 rodičů a učitelů
dětí s poruchou ADHD zaznamenali u těchto jedinců problémy s motorickými
dovednostmi. Zdá se, že standardní vyhodnocovací nástroje jako baterie pro pohybová
hodnocení (z ang. Movement Assessment Battery for Children – M-ABC) (Henderson,
Sugden, 1992) a neuropsychologické testy Halstead – Reitanové testovací baterie (z
ang. Halstead – Reitan Test Batery) (Reitan, Wolfson, 1993) potvrzují výše popisované
motorické problémy a konkrétně poukazují na omezenou nebo dokonce poškozenou
motoriku mnoha jedinců s ADHD. Tyto problémy ovlivňují mnoho oblastí běžného
fungování jedince, např. úroveň jemné motoriky se přímo podílí na stravovacích
návycích a výrazně ovlivňuje i psaný projev dítěte (Racine, et al. 2008). Horší
koordinace v jemně-motorických činnostech dětí s ADHD je dobře známa a
publikována v četných pracích (Harvey, Reid, 2003; Stray, et al. 2009).
Existují dokonce i publikace, které u těchto jedinců potvrzují motorické
problémy spojené nejen s úrovní jemné motoriky, ale také s regulací mimovolních
- 20 -
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pohybů, tzv. synkinézy13 a se stabilizací trupu. Charakteristické projevy jsou např. tyto:
děti často dělají nepořádek v průběhu stolování a při běžných činnostech
nekontrolovaně naráží do předmětů, které je obklopují (Harvey, Reid, 2003). Rovněž se
u nich objevují i obtíže v sebeobsluze např. při zavazování tkaniček, zapínání knoflíků,
oblékání atd. (Žáčková, Jucovičová, 2007). Mnohé z nich mají problémy při realizaci
některých atletických disciplín (Harvey, Reid, 2003), snadno podléhají únavě a ve
srovnání s vrstevníky jsou více vyčerpané. Učitelé popisují, že děti s ADHD často
odpočívají s celou horní částí trupu položenou na lavici, podpírají si hlavu nebo se
sesouvají na židli pod stůl. Učitelé i rodiče shodně uvádějí, že se také snadno rozptýlí,
jsou demotivované, neposlušné, agresivní, destruktivní a nespolupracující (Stray, et al.
2009). Pečlivé klinické pozorovaní a testování motorických funkcí nicméně naznačuje,
že chování těchto jedinců může být chápáno i jinak, a to na základě objasnění
souvisejících motorických problémů. Alespoň část jejich „neposlušného“ či
„opozičního“ chování může být vysvětlena právě na půdorysu slabé motorické kontroly
a pohybové koordinace (Stray, 2006).
Důkladné zkoumání konkrétních motorických dovedností dokazuje, že děti
s ADHD vykazují zvýšený svalový tonus u velkých svalových skupin jako m. iliopsoas
a m. latissimus dorsi, dále omezenou pohyblivost v ramenou, rukou a hrudní části páteře
(Stray, et al. 2009).
Některé prameny uvádějí, že cca 1 ½ hodiny po podání stimulancií
metylfenidátu bylo pozorováno znatelné zlepšení motorické výkonnosti dětí s ADHD.
Když ovšem fyziologický efekt těchto léků odezněl, motorické problémy se vrátily na
výchozí úroveň (na stav před podáním léčiva). Tento jev byl pozorován i při
dlouhodobém (několik let) užívání Ritalinu (Stray, et al. 2006).
Jejich hlavní nápadnosti v motorice podle Třesohlavé, aj. (1986) můžeme
shrnout do několika bodů:

13

•

snížená obratnost,

•

poruchy koordinace a harmoničnosti pohybových komplexů,

Slovo řec. původu, pochod, při kterém vzniká asociovaný (mimovolní) pohyb sdružující se s volním
pohybem za vzniku tzv. souhybu, což je např. pohyb hlavy doprovázející pohyb očí, pohyb horních
končetin doprovázející pohyb končetin dolních. Za určitých patologických okolností (neurologické
poškození) se projevy synkinézy zvýrazňují, případně nabývají neobvyklých forem (doprovodné
příznaky
pyramidových
drah
či
některých
neuróz)
(http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=93531&title= synkin%E9za, 2000).
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•

celková hyperaktivita,

•

synkinézy,

•

zvýšené motorické napětí.
Další oblast, která může být u dítěte díky poruše ADHD narušena, je motorika

mluvidel, projevující se artikulační neobratností. Nejčastěji se setkáváme s problémy
v řeči, ve vyslovování obtížných, delších slov (např. slova typu nejnebezpečnější –
nejpečnější, lokomotiva – lomokotiva). Problémem bývají i tzv. specifické asimilace
řeči, kdy jedinec obtížně vyslovuje slova obsahující sykavky nebo měkké a tvrdé
slabiky (např. prázdniny – práznyny, cvrčci – cvrči), přitom jednotlivé hlásky vysloví
dobře (Žáčková, Jucovičová, 2007).
Podle výše uvedených obtíží lze konstatovat vysokou různorodost symptomů u
každého jedince trpícího touto poruchou, které se většinou projevují až při složitějších
činnostech vyžadujících koordinaci řady funkcí. Někdo třeba není schopen naučit se
přiměřeně tančit, zacouvat autem nebo jezdit na bruslích. Pro jiného je neřešitelným
problémem převod trojrozměrné reality na dvojrozměrný prostor a naopak.

2.5.2 Diagnostika hrubé a jemné motoriky u dětí školního věku
Jedním z typů testu, který se využívá pro individuální vyšetření školních dětí při
podezření na opoždění motorického vývoje, resp. na celkovou psychomotorickou
retardaci je škála Ozereckého. Tento druh motorického testu byl vydán v Rusku už
v roce 1923 a lze ho spolehlivě využít i u dětí s diagnózou ADHD či specifickými
poruchami učení (Přinosilová, 2007). Test se skládá ze 46 položek, sledujících
motorickou koordinaci, přesnost, dále rozdělených do 8 subtestů. Pro každou věkovou
kategorii (4 – 16 let) existuje několik úkolů, které by mělo zdravé dítě daného věku
splnit. Jednotlivé úlohy se zaměřují na následující oblasti motoriky (Vašek, 1991):
•

statická koordinace celého těla (rovnováha),

•

pohybová koordinace horních končetin,

•

pohybová koordinace celého těla,

•

pohybová pohotovost (rychlost),

•

koordinace dvou současně prováděných pohybů,

•

přesnost izolovaných pohybů,
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•

pohybová paměť.
Mezi další využívané škály pro diagnostiku hrubé motoriky u dětí řadíme např.

Gesellovu škálu, Buhlerové-Hetzerové Kleinkindertest, Bayleyovu škálu a Vývojový
screening Passamanick-Knoblochová, které jsou zaměřeny na zjišťování úrovně
celkového psychomotorického a neuropsychického vývoje. Obdobně jako test
Ozereckého jsou tyto metody založeny na plnění úkolů odpovídajících danému věku
dítěte spojené s podrobným anamnestickým pozorováním jeho chování (Rádlová, aj.,
2004).
Zajímavé náměty pro rozvíjející cvičení a diagnostiku uvádí i Zelinková (2011),
která předkládá celou řadu různých úkolů pomáhajících poodhalit úroveň hrubé
motoriky u dětí:
•

chůze (po čáře, elipse, mezi předměty, na zvýšené ploše, vpřed, vzad, v rytmu,
se zpěvem, s tleskáním),

•

stoj (spatný se zavřenýma a otevřenýma očima, na pravé či levé noze se
zavřenýma či otevřenýma očima),

•

skoky (poskoky na místě, na jedné noze, skok do dálky, přeskoky přes
překážku),

•

v míčových hrách jde dítě celým tělem míči naproti, odhaduje vzdálenost,
koordinuje své pohyby s pohybujícím se míčem,

•

rovnovážná cvičení (stoj střídavě na pravé a levé noze s otevřenýma a
zavřenýma očima, chůze po zvýšené úzké ploše, jízda na koloběžce, kole,
bruslích, cvičení na velkých nafukovacích míčích apod.).
Především nápadné je u dětí s diagnózou ADHD narušení jemné motoriky ruky,

postupující od svalů zápěstí až po konečky prstů, které plynně navazují na motoriku
hrubou. Mezi známé testy sledující manuální zručnost dítěte (tedy úroveň jemné
motoriky) patří např. Waltrova zkouška, kde je hlavním úkolem dítěte co nejrychleji
přemístit 41 válečků zastrkaných v otvorech podložky ve tvaru desky do obdobných
otvorů druhé podložky. Stejný princip lze vypozorovat i u zkoušky s názvem Šroubky,
ve které se kromě přemístění šroubků z jedné desky do druhé požaduje i jejich
rozšroubování a následné sešroubování (Rádlová, aj., 2004). Velice podobným typem
testu pro určení úrovně jemné motoriky horních končetin je i test „Purdue Pegboard“.
Jedná se o děrovanou desku, jejíž součástí je zásobník malých železných kolíčků
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umístěný v horní části panelu. Úkolem testovaného jedince je postupně levou i pravou
rukou přemístit co nejvíce kolíčků ze zásobníku do otvorů v desce. Na splnění zadání je
vymezeno 30 sekund pro každou z končetin (Gardner, Broman, 1979). Kromě výše
popisovaných testů můžeme do této kategorie zařadit i Poppelreuterovu zkoušku,
Dexterimetr nebo Vidly, které rovněž prověřují kvalitu koordinace a rychlost pohybů
ruky. Při práci jednotlivých končetin sledujeme konečný čas po splnění úkolu, tudíž je
možné z výsledků usuzovat i lateralitu (Přinosilová, 2007).
Dalším vhodným testem pro posouzení jemné motoriky může být už výše
zmíněná Ozereckého škála obsahující úkoly jako: kladení mincí a sirek do krabičky či
navíjení nitě na cívku (Rádlová, aj., 2004). V diagnostice lze pokračovat také na základě
přímého pozorování žáka při práci s výtvarným materiálem, v rámci pracovní výchovy
nebo při stolování ve školní jídelně apod. (Přinosilová, 2007).
Často je v praxi také využíván Matějčkův test obkreslování, který slouží
k měření vyspělosti psychických funkcí, které se podílejí na schopnosti napodobování
kresby. Dítě má za úkol nakreslit jedno-, dvoj-, trojrozměrné geometrické tvary.
Výsledek ukazuje na úroveň motoriky, zrakového vnímání a koordinace zrakového
vnímání a jemné motoriky ruky (Zelinková, 2009).
Nesmíme ani opomenout práci Z. Žlaba, který v roce 1960 sestavil soubor
zkoušek k diagnostice LMD, resp. ADHD, užívaný na některých pracovištích dodnes.
Tvoří ho sedm zkoušek zaměřených na percepci, motoriku a řeč: házení a chytání
tenisového míčku, koordinace horních a dolních končetin při pochodu na místě (u
ribstolu), vizuomotorická zkouška barevným kruhem, zkouška pravolevé orientace,
Matějčkův obkreslovací test, zkouška rytmické reprodukce a vyšetření řeči se
zaměřením na specifické poruchy. Soubor je hodnocen jako celek a teprve nesplnění tří
nebo více zkoušek je považováno za průkazné pro diagnózu ADHD (Černá, aj., 1999).
Kromě výše popisovaný testů lze využít i Tečkovací test, který se skládá ze dvou
částí a provádí se formou tužka – papír do předem připravených formulářů. Děti mají za
úkol ťukáním tužky umístit do každého kroužku vždy jednu tečku po dobu tří minut a
v druhé části pak do každého čtverečku vždy dvě tečky po dobu dvou minut (Bakalář,
Kopský, 1987).
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2.6 Dítě a jeho stranová preference – lateralita
Lateralita znamená přednostní užívání jednoho z párových orgánů, tj. ruky,
nohy, smyslových orgánů, a je odrazem aktivity odpovídajících korových polí mozku.
Oblastí této problematiky se zabýval i Sovák (1962), který ji popisuje jako vývojovou
úchylku v organismu podle jeho střední roviny, a to ve smyslu nadřazenosti jedné strany
nad druhou. Zároveň upozorňuje, že tato nadřazenost je znakem normálního
fyziologického vývoje čili lze zcela vyloučit úchylky patologické.
S tématem laterality se setkáváme již v počátcích 19. století, kdy začali vědci
zkoumat stranovou preferenci horních končetin, praváctví a leváctví. Zajímavostí také
je, že v kulturní symbolice nejrůznějších národů znamená pravá strana něco dobrého,
prospěšného, nadějného, naopak levá strana je spojována s představami zla, neúspěchu,
hříchu apod. Velká pozornost je věnována i lateralitě očí, protože dokonalá souhra očí a
rukou je nezbytná při mnoha důležitých činnostech (psaní, čtení, počítání). Kromě
horních končetin a očí lze zkoumat i lateralitu dolních končetin či sluchových
analyzátorů (Matějček, Žlab, 1972).
Pravolevá diferenciace, lateralita, je vrozená a projevuje se již v raném dětství
(Chi, Dooling, Gilles, 1977). Obzvláště je to zřejmé v pohybech rukou a prstů např. při
házení míče, používání lžíce nebo psaní (Dolcos, Rice, Cabeza, 2002; Geshwind,
Behan, 1982; Roy, Bryden, Cavill, 2003). Podle výzkumů, které provedli Noguchi et al.
(2006), lze tuto diferenciaci nejlépe zachytit v testech „Přenášení fazolí pinzetou“ (z
ang. Beans with Tweezers test) a „Pegboard test“, které vyhodnocují jemnou motoriku a
dominanci horních končetin.
Podle Rádlové, aj. (2004) rozlišujeme tři základní druhy laterality:
• praváctví (dextrolateralita),
• leváctví (sinistrolateralita),
• lateralitu nevyhraněnou (ambidextrii).
Při posledním uvedeném typu laterality dítě či dospělý užívá obou rukou na
stejné úrovni, čili zjednodušeně řečeno není mezi nimi výkonnostní rozdíl (Zelinková,
2011). Navíc Přinosilová (2007) uvádí, že ambidextrie se v praxi vyskytuje jen velmi
vzácně, a to pouze u 1 % populace.
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Mimo jiné existují i další typy, a to lateralita souhlasná14 (stejnostranná
dominance ruky a oka) a zkřížená (preference pravé ruky a levého oka nebo obráceně)
(Rádlová, aj., 2004). V tomto případě mohou nastávat problémy především v oblasti
percepční, výkonové-psychomotorické nebo při zpracování informací v centrální
nervové soustavě. Například při čtení textu, kdy vedoucí oko je levé, přichází vnímaný
text zakódovaný do nervových vzruchů převážně do centra zraku s lokalizací v pravé
hemisféře. Ovšem pravá hemisféra není tak dobře vyvinuta pro porozumění verbálním
informacím (Buchar, 2007). Vedle výše uvedených potíží si tyto děti také často pletou
směry, zaměňují podobná písmena, píší na řádek odzadu a mnohdy se jim velmi brzy
dostává označení dítě dyslektické (Kutálková, 2002).
Téma zkřížené laterality vzbudilo zájem i u Paclta, aj. (2007), kde byly
předmětem jeho zkoumání děti s diagnózou ADHD ve věku 8,6 – 18 roků.
K předběžnému vyšetření se dostavilo 50 dětí, avšak pouze 23 chlapců a 1 dívka
splňovali všechna diagnostická kritéria. Po vyšetření byly odhaleny tyto údaje:
• zkřížená lateralita (pravá ruka a levé oko) – 9 dětí,
• zkřížená lateralita (levá ruka a pravé oko) – 1 dítě.

2.6.1 Příčiny laterality a její vývoj
O příčinách laterality toho víme stále jen nemnoho a pohybujeme se také často
na úrovni úvah a bádání. Podle Koukolíka (2002, s. 381) „by podkladem vzniku
laterality mohla být genová mutace, jejímž výsledkem byla alela praváctví, která vázala
řečové funkce, praváctví a praxi na levou hemisféru“. Velmi zajímavé a mnohdy i
kuriózní jsou teorie, kterými se naši předkové snažili v dobách dávno minulých
vysvětlit příčinu početní převahy praváků nad leváky, která je během lidských dějin
stále dokumentována. Dnes jsou v souvislosti s příčinami laterality nejčastěji
zmiňovány genetické vlivy. Ty je možné vypozorovat při sledování lidského plodu, kdy
bylo zaznamenáno, že palec pravé ruky si vkládá do úst až 95 % jedinců. A v období
mezi 12. – 27. týdnem nitroděložního vývoje pohybuje 83 % plodů pravou paží
(Zelinková, 2011).

14

Beaton (1985) zjistil mezi 464 praváky 70 % jedinců, kteří měli zároveň dominantní pravé oko.
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Zajímavé výsledky studií předkládá Koukolík (2000), který zjistil, že
pravděpodobnost narození dítěte leváka je u obou biologických rodičů praváků 9,5 %.
V případě, že jeden z biologických rodičů je levák, vzrůstá pravděpodobnost
levostranné laterality u potomka na 19,5 %, přičemž se zdá, že leváctví matek je pro
leváctví dítěte významnější než leváctví otců. Pokud jsou oba rodiče leváci, je
pravděpodobnost leváctví u jejich dítěte 26,1 %.
Kromě genetických vlivů může mít na vznik laterality vliv též nitroděložní
prostředí, o kterém pojednává Geschwindova-Galaburdova teorie. Ta předpokládá, že se
na vývoji dominance podílí výše nitroděložní hladiny testosteronu, který ovlivňuje
vývoj plodu. Tím lze vysvětlit i zvýšený výskyt imunitních poruch mezi leváky
(Koukolík, 2000). Podkladem této teorie je také existence určitého „faktoru“, který
mění vývoj levé mozkové hemisféry ve smyslu její větší souměrnosti s hemisférou
pravou. Nebo může docházet v průběhu vývoje k přesunu dominance z levé hemisféry
na pravou. S těmito poznatky koresponduje častější výskyt řečových poruch mezi
leváky15, různé aberace v poznávacích funkcích, emotivity, dyslexie, koktavost,
opožděný vývoj řeči, autismus, hyperaktivita a poruchy sociální adaptace (Přinosilová,
2007; Zelinková, 2009).
Healey (2002, s. 33) uvádí, že „již u batolete lze zaznamenat některé stranové
preference: leží-li pravoruké dítě na bříšku, otáčí hlavičku napravo, levoruké nalevo,
přičemž ani jedna ze stran nemusí být preferována“. Mimo jiné autor uvádí i další
indikátory laterality, kterými jsou:
• držení láhve nebo dudlíku,
• malování prstem,
• nesení panenky nebo plyšového zvířátka,
• kutálení a později házení míče,
• mávání pálkou nebo klackem,
• používání hračkových nástrojů (kladívka, pily),
• hraní her.
Preference ruky je zřejmá již ve třech letech a závisí na vrozeném základu
(genotypu) dominance mozkových hemisfér. V ideálním případě se aktuální stav

15

Závislost mezi leváctvím a řečí prokázal již M. Sovák v šedesátých letech 20. století (Zelinková,
2009).
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laterality (fenotyp) shoduje s typem vrozené laterality (Přinosilová, 2007). Ve čtvrtém
roce se laterální preference vyhraňuje ještě výrazněji. Znamená to, že dítě vykonává
určité činnosti lépe a raději jednou rukou. Dominantní ruka se uplatňuje zejména ve
složitých úkonech náročných na koordinaci. Vrozená lateralita se nemusí projevit
navenek. Vlivem pravoruké civilizace může dítě tlakem vnějšího prostředí začít užívat
méně šikovnou levou ruku. Leváctví je však již i v dnešní „pravoruké společnosti“ ve
většině případů respektováno jako individuální osobnostní charakteristika, kterou není
žádoucí násilím měnit. S přeučovaným leváctvím bychom se také po více než třiceti
letech od doby, kdy byl u nás vydán pokyn Ministerstva školství o respektování
přirozené laterality dětí, již neměli setkávat (Rádlová, aj., 2004).

2.6.2 Vzájemná souvislost mezi lateralitou a čtením
Za prvního průkopníka, který svými výzkumy poodhalil problematiku vztahu
mezi lateralitou a čtením, považujeme T. S. Ortona. Ten se na počátku 20. století snažil
formulovat základní teorie, které říkají, že příčinou poruch čtení je nedostatečně
vyjádřená dominance jedné mozkové hemisféry nad druhou. Pokud není jasně
vyhraněná dominance jedné z hemisfér, obrazy slov se mísí, jelikož při čtení dochází
k otiskům slov v obou hemisférách a vznikají tendence k zrcadlovému čtení a psaní.
Proto špatní čtenáři nerozlišují zrcadlově stejná písmena jako b-d nebo číslice 6-9 či
převracejí sled slabik ve slově (Matějček, 1978).
Vzájemnými vazbami mezi lateralitou a čtením se u nás zabývali i Zdeněk Žlab
a František Synek. První z vědců zjistil, že mezi leváky není více dyslektiků, a navíc
prokázal, že pro období počátečního čtení je nevyhraněná lateralita vhodnější.
V pozdějším věku, kdy dítě přestává soustavy písmen dekódovat, zaměřuje se více na
obsah, nabývají na převaze levohemisférové mechanizmy16 a teprve v tomto období je
lateralizace nutná (Zelinková, 2009).
Poznatky o specializaci mozkových hemisfér nacházejí uplatnění v celé řadě
teorií, které se vztahují k pedagogickému procesu. Teorie pravo- a levohemisférové
dyslexie, jejímž autorem je D. Bakker (Zelinková, 1999), vychází z přednostní
16

Z hlediska výuky čtení levá (řečová) hemisféra vnímá přednostně slabiky, slova, melodii, konfiguraci
písmen znamenající slovo. Naproti tomu pravá hemisféra vnímá přírodní zvuky, izolované hlásky,
rytmus, zajišťuje globální vnímání a poznávání obličejů (Zelinková, 2009).
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aktivizace jedné z hemisfér v procesu osvojování čtení. G. Reid (1998) rozlišuje
analyticko-syntetický (levohemisférový) a globální (pravohemisférový) styl učení.
Zajímavá byla také snaha zjistit závislost mezi lateralitou ruky a čtením pomocí
hmatu. Děti měly za úkol odlišit současně pravou a levou rukou různé tvary, a to tvary
písmen a číslic jednou rukou a bezesmyslné tvary druhou rukou. U čtenářů bez
přítomnosti dyslexie byla lepší diskriminace písmen pravou rukou, zatímco dyslektici
lépe rozlišovali písmena rukou levou. Na základě těchto výsledků lze tedy tvrdit, že pro
dyslektiky jsou typické pravohemisférové čtecí strategie s deficitem v levé řečové
hemisféře. Tato závislost však byla zjištěna pouze u osob mužského pohlaví
(Zápotočná, 1988).
Frankcs et al. (2003) ve své práci potvrdili korelaci mezi nízkou úrovní
motorických schopností a odpovídající nízkou úrovní čtenářských dovedností. Zejména
u kontrolní skupiny pozorovali vynechávání slov při čtení souvislého textu. Naopak
nebyla pozorována závislost mezi lateralitou horních končetin a čtenářskými
dovednostmi. Autoři nenalezli žádné důkazy o tom, že by porucha čtení a nízká úroveň
poznávacích schopností byla spojena s nevyhraněnou lateralitou.

2.6.3 Diagnostika laterality u dětí školního věku
V Čechách vznikl již v roce 1936 první soubor zkoušek testujících lateralitu u
dětí, jejichž autorem byl V. Příhoda. Test byl určen pro školní praxi. Z hlediska
diagnostiky laterality je v současné době užívána Zkouška laterality Z. Matějčka a Z.
Žlaba, která byla ověřována v šedesátých letech na více než 2000 dětech a vydána
poprvé v roce 1972 v Psychodiagnostice Bratislava. Zkouška je sestavena tak, že ji lze
použít u dětí i dospělých a pracovat s ní může jak psycholog, pedagog, tak i lékař. Tvoří
ji 12 úkolů pro horní končetiny, které jsou voleny tak, aby nepodléhaly nácviku. Níže
jsou uvedeny některé ukázky jednotlivých úkolů (podle Přinosilové, 2007; Rádlové, aj.,
2004):
•

sáhni si na nos,

•

ukaž, kam nejvýše dosáhneš,

•

zastrč klíč do zámku,

•

přendávání korálků do lahvičky,
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•

házení míčku do krabičky,

•

navlékání nitě do jehly,

•

tleskání.
Následující úkoly jsou určeny pro dolní končetiny a lateralitu ucha a oka:

• posouvání předmětu po čáře nohou,
• skákání na jedné noze,
• dívání se kukátkem,
• poslouchání tikotu hodinek.
Ze získaných výsledků lze následně vypočítat tzv. kvocient dexterity
(pravorukosti), kde podle jeho hodnoty hovoříme o:
•

vyhraněné, výrazné pravorukosti,

•

méně vyhraněné pravorukosti,

•

ambidextrii, nevyhraněné dominanci,

•

neurčité, méně vyhraněné levorukosti,

•

vyhraněné, výrazné levorukosti (Zelinková, 2011; Přinosilová, 2007).
Zkouška laterality se často také využívá v klinické i poradenské praxi a bývá

součástí baterie diagnostických metod při diagnostice školní zralosti. Významná je
rovněž z hlediska profesní orientace žáků, zejména v těch případech, kdy je zřejmé, že
žák se bude věnovat konkrétnímu učebnímu oboru. Tento význam vzrůstá u jedinců
s vynucenou lateralitou17, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nemohou
používat svou původně dominantní ruku (Přinosilová, 2007).
Z dalších diagnostických metod lze jmenovat Sovákův test laterality, který je
zaměřen na určení vedoucí ruky, nohy a oka, využitelný i u dětí v předškolním věku.
Nebo lze použít i Harrisův test laterality hojně využívaný především v zahraničí
(Rádlová, aj., 2004).
Jako velice efektivní metoda určení hemisférické dominance mozku se
v současnosti ukazuje funkční magnetická rezonance (z ang. functional magnetic
resonance imaging – fMRI). Metoda je založena na vizualizaci neurologické aktivity při
17

Je zvláštním typem laterality, kdy je funkce původně vedoucího párového orgánu omezena
v důsledku zdravotního postižení (např. hemiparetická forma dětské mozkové obrny, malformace,
amputace, deformace, stavy po úrazu apod.) Postižená končetina tak nemůže plnit vedoucí roli a
přebírá ji končetina zdravá (Přinosilová, 2007).
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různých úrovních zatížení mozku externími podněty (Knecht et al. 2001; TzourioMazoyer et al. 2004). Příklad fMRI záznamu mozkové aktivity praváka (LH) a leváka
(RH) během plynulého verbálního projevu (A) a obrazo-prostorové stimulace (B) je
uveden na obr. 1.

Obr. 1 fMRI záznam mozkové aktivity praváka (LH) a leváka (RH) během plynulého
verbálního projevu (A) a obrazo-prostorové stimulace (B) mozku (Silke et al. 2008).
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3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY
Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň jemné a hrubé motoriky horních
končetin u žáků s diagnózou ADHD na školách pro tyto žáky určených a současně ji
porovnat s úrovní jemné a hrubé motoriky horních končetin u žáků bez této diagnózy na
běžné základní škole. Zároveň byla předmětem zkoumání i hrubá motorika dolních
končetin u obou výše uvedených skupin. Dílčím cílem práce pak bylo u těchto žáků
zjistit upřednostňování jedné ze stran u párových orgánů (horní a dolní končetiny) a
stanovení laterality.
Pro splnění tohoto cíle jsme si stanovili následující úkoly:
• prostudovat odbornou literaturu vztahující se k dané problematice,
• zjištěné poznatky přehledně zpracovat v teoretické části práce,
• stanovit hypotézy práce,
• vytvořit výzkumný plán,
• záměrně vybrat žáky s potvrzenou diagnózou ADHD a žáky bez ní,
• pomocí vybraných preferenčních a proficienčních testů zjistit úroveň jemné a
hrubé motoriky a určit lateralitu u zvolených párových orgánů (horní a dolní
končetiny),
• získané výsledky statisticky zpracovat a vyhodnotit,
• získané hodnoty porovnat mezi žáky s ADHD a žáky bez diagnózy ADHD,
• formulovat závěry výzkumu.
Na základě nastudovaných poznatků z odborné literatury a zkušeností získaných
v rámci bakalářské práce a odborné praxe na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
byly formulovány tyto hypotézy:
Hypotéza č. 1
Předpokládáme, že úroveň jemné motoriky dominantní ruky bude u žáků
školního věku s diagnózou ADHD nižší než u dětí bez této poruchy. Hodnota Cohenova
koeficientu „d“ použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů výkonů mezi dětmi
s poruchou ADHD a dětí bez této poruchy bude v testech „Spirála“, „Tečkování“ a
„Korálky“ činit minimálně 0,5.
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Hypotéza č. 2
Předpokládáme, že úroveň hrubé motoriky dominantní ruky a nohy bude u žáků
školního věku s diagnózou ADHD nižší než u dětí bez této poruchy. Hodnota Cohenova
koeficientu „d“ použitého ke stanovení věcné významnosti rozdílů výkonů mezi dětmi
s poruchou ADHD a dětí bez této poruchy bude v testech „Krabička“ a „Malý talířový
tapping“, „Velký talířový tapping“ a „Tapping dolní končetinou“ činit alespoň 0,5.
Hypotéza č. 3
Předpokládáme, že u testovaného souboru 60 dětí s poruchou ADHD bude mít
minimálně 30 % z nich zkříženou lateralitu, tj. preferenci pravé ruky a levé nohy, či
naopak.
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4 ORGANIZACE A METODIKA PRÁCE
4.1 Popis sledovaného souboru
Testovaný soubor byl tvořen žáky ze základní školy zaměřené na žáky se
specifickými poruchami chování, speciální třídy pro žáky s ADHD při běžné základní
škole, základní školy speciální a běžné základní školy v Praze s ročníkem narození
2001–2003. Do výzkumu byly zařazeny tyto čtyři školy:
•

Základní škola Donovalská, Donovalská 1684, 149 00, Praha 4 – Chodov,

•

Základní škola Poláčkova, Poláčkova 1067, 140 00, Praha 4,

•

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 19,
152 00, Praha 5,

•

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743,
155 00, Praha 5.
Žáci bez diagnózy ADHD byli testováni v Základní škole Donovalská v Praze,

kterou jsem zvolila zejména díky lokální dostupnosti (časově nenáročné), ale především
i z důvodu její velké kapacity (cca 443 žáků). Díky těmto přednostem jsem mohla
otestovat 60 žáků bez poruchy ADHD najednou, aniž bych byla nucena vyhledávat
školy další.
Následující tři výše uvedené školy sloužily pro testování žáků s potvrzenou
diagnózou ADHD na základě vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny či
speciálně pedagogického centra. Základní škola Poláčkova byla zahrnuta do našeho
výzkumu, protože kromě běžných tříd zřídila i samotné speciální třídy pro žáky
s poruchami chování (tzv. „malé třídy“), a to pro každý ročník na 1. stupni. Základní
škola pro žáky se specifickými poruchami chování na Zlíchově zase umožnila testování
na rozsáhlém výzkumném vzorku, který zahrnoval i více dívek a podmínky pro
testování byly nadprůměrné (k dispozici byla relaxační místnost, bezplatné automaty s
vodou). Na poslední uvedené škole byli podrobeni výzkumu pouze žáci s potvrzenou
diagnózou ADHD (bez přidruženého mentálního postižení) na základní škole speciální,
jejíž součástí je i základní škola praktická, kde výzkum neprobíhal. Tato škola je
přednostně určena pro vzdělávání žáků s lehkým až středním stupněm mentálního
postižení.
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Celkově bylo testováno 120 dětí, z toho 60 dětí bez poruchy pozornosti spojené
s hyperaktivitou a 60 dětí s poruchou ADHD. Věk žáků se pohyboval od 9 do 11 let.
Podrobnější informace jsou uvedeny v tab. č. 1.

Tab. č. 1 Počet sledovaných žáků s a bez diagnózy (dg.) ADHD v jednotlivých
kategoriích

Pohlaví

Žáci s dg. ADHD

Žáci bez dg. ADHD

Celkem

Chlapci

30

30

60

Dívky

30

30

60

Celkem

60

60

120

4.2 Metody získání dat
Vzhledem k tomu, že jedním ze symptomů doprovázející žáky s diagnózou
ADHD je narušená jemná motorika ruky, bylo našim úkolem zjistit, zda se tato
komplikace projeví v průběhu realizace vybraných testů a bude děti výrazně limitovat
oproti jedincům bez této poruchy. Jemná motorika ruky je nepostradatelná především
při běžných denních činnostech: zavazování tkaniček, použití příboru, oblékání,
zapínání knoflíků, psaní atd. K posouzení úrovně jemné motoriky horních končetin u
sledovaného souboru jsme použili následujících testů:
•

Spirála,

•

Tečkování,

•

Korálky (Musálek, 2012, v tisku).
Hrubá motorika horních končetin je u dětí s diagnózou ADHD rovněž narušena,

a tudíž je dalším doprovodným symptomem. Proto bylo naším dalším cílem zjistit, zda
existuje věcně významný rozdíl mezi úrovní hrubé motoriky horních končetin u žáků
s dg. ADHD a bez ní. Nápadité rozdíly můžeme sledovat např. při míčových hrách, kde
je vysoce pravděpodobné, že žáci s poruchou ADHD budou mít velké obtíže míč
nejenom házet, ale i chytat, a to ve srovnání s žáky bez této diagnózy. K posouzení
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úrovně hrubé motoriky horních končetin u sledovaného souboru jsme použili
následujících testů:
•

Krabička,

•

Malý talířový tapping,

•

Velký talířový tapping (Musálek, 2012, v tisku).
U dětí s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou detekujeme poruchy

harmoničnosti a koordinace pohybů. Jedinec s poruchou ADHD je schopen provést dílčí
pohyby, ale nedokáže je skloubit v harmonický celek. Tato skutečnost vzniká
poškozením extrapyramidového systému. Jedinci celkově působí neohrabaně a hůře se
učí např. jezdit na kole, lyžovat, hrát fotbal apod. Výše uvedená fakta nás přivedla
k zařazení níže uvedeného testu pro zjištění rozdílů ve výkonnosti obou dolních
končetin v motorickém testu rychlosti neuromuskulární aktivity u žáků s dg. ADHD a u
kontrolního souboru (žáci bez dg. ADHD).
K posouzení úrovně hrubé motoriky dolních končetin u sledovaného souboru
jsme použili následující test:
•

Tapping dolní končetinou (Musálek, 2012, v tisku).
Jak uvádí Vaverka (2005), v běžné populaci mají „praváci“ v drtivé většině

výkonnější pravou nohu, oproti tomu „leváci“ mají většinou výkonnější nohu levou.
Naopak asi čtvrtina „leváků“ může mít šikovnější, a tedy preferovanou, pravou nohu
v porovnání s levou. Přesto asi necelá třetina lidí má shodnou lateralitu ruky a nohy, ale
odlišnou lateralitu oka. Naším cílem bylo potvrdit, či vyvrátit tato tvrzení srovnáním
běžné populace žáků (bez dg. ADHD) s populací žáků s dg. ADHD.
K určení stranové preference, laterality u horních končetin sledovaných žáků
jsme použili tyto druhy testů:
•

Zvoneček,

•

Sirky (Musálek, 2012, v tisku).
K určení stranové preference, laterality u dolních končetin sledovaných žáků

jsme použili test:
•

Vyťukávání rytmu (Musálek, 2012, v tisku).

Charakteristika a popis jednotlivých testů jsou uvedeny v příloze č. 3.
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4.3 Sběr dat
Abychom zajistili co největší objektivitu výsledků, bylo testování realizováno
v určitém stanoveném období a probíhalo na již zmíněných čtyřech typech základních
škol v Praze (leden až květen 2012). Testování žáků bylo prováděno v ranních
hodinách, většinou kolem 8.-9. hodiny, kdy je pozornost žáků na nejvyšší úrovni, a
probíhalo v pracovní či terapeutické místnosti s objektivními podmínkami pro testování.
Všechny uvedené testy byly uskutečněny v uzavřených místnostech, kde byl pouze
diagnostikovaný žák, vyšetřující (má osoba) a pedagog. Díky těmto podmínkám se děti
lépe soustředily na daný úkol a nenechaly se tolik rozptýlit okolními podněty. Zároveň
pak místnost umožnila respektovat větší soukromí dětí a často pomyslné rozdělování se
na „horší a lepší“.
Prostory byly zapůjčeny se souhlasem ředitele či ředitelky školy a samotného
testování se vždy účastnil pedagogický dozor. Doba testování byla závislá na počtu a
schopnostech diagnostikovaných jedinců. Testy byly prováděny u každého dítěte ve
stanoveném pořadí a s přestávkami na odpočinek („Zvoneček“, „Sirky“, „Vyťukávání
rytmu“, „Spirála“ – přestávka 10 minut, „Tečkování“, „Korálky“, „Krabička“, „Tapping
dolní končetinou“ – přestávka 10 minut, „Malý talířový tapping“ a „Velký talířový
tapping“). Na začátek testování jsme záměrně zařadili jednodušší typy testů („pro
zahřátí“), nenáročné na výkon a čas. V závěru testování jsme pak žáky podrobili
koordinačně náročnějším úkolům, které překvapivě fyzicky zvládaly i děti s poruchou
pozornosti spojenou s hyperaktivitou nad očekávání. Vzhledem k obsáhlejšímu počtu
testů, kterému byly děti podrobeny, bylo velmi obtížené jejich pořadí zkombinovat tak,
aby vyhovoval co největšímu počtu dětí.
Před zahájením testování byli žáci seznámeni s obsahem testů a smyslem jejich
provádění. U každého testu děti dostaly přesné pokyny k provedení konkrétních úkolů
s názornou ukázkou. Pokud se stalo, že některé z dětí neporozumělo instrukcím ze
strany vyšetřujícího, bylo mu zadání ihned zopakováno.

4.4 Analýza dat
Pro získání konečné, sumární informace a následné porovnávání šetřením
získaných dat jsme použili níže uvedené statistické charakteristiky (Pavlík, aj., 2005).
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Ty byly použity při zpracování výsledků u testů zaměřených na jemnou motoriku
horních končetin („Spirála“, „Tečkování“, „Korálky“), dále u testů posuzujících hrubou
motoriku horních končetin („Krabička“, „Malý talířový tapping“, „Velký talířový
tapping“) a u testů zaměřených na hrubou motoriku dolních končetin („Tapping dolní
končetinou“). Výsledky testů zaměřených na lateralitu horních končetin („Zvoneček“,
„Sirky“) a lateralitu dolních končetin („Vyťukávání rytmu“) byly zpracovány ve formě
přehledových tabulek.
Aritmetický průměr x
Je nejběžnější a nejčastější používanou mírou polohy zkoumané veličiny X
v daném souboru objektů. Je to průměrná hodnota ze všech naměřených hodnot xi, i =
1,…,n veličiny v souboru definovaná vztahem:

1 n
x = ∑ xi .
n i =1

(1)

Rozptyl σ2, směrodatná odchylka SD
Nejpoužívanější mírou variability veličiny v daném souboru naměřených hodnot
je tzv. rozptyl

(

)

2
1 n
σ = ∑ xi − x ,
n i=1
2

(2)

kde x se určí z rovnice (1). Ze vzorce (2) je vidět, že rozptyl souboru naměřených
hodnot je průměrná hodnota druhých mocnin rozdílů naměřených hodnot od jejich
aritmetického průměru. Jestliže se tedy hodnoty měří např. v cm, je jejich rozptyl udán
v cm2. Tato skutečnost vede k používání další míry variability, a to směrodatné
odchylky, která je odmocninou z rozptylu:

SD = σ 2 .

(3)

Takto definovaná statistická veličina směrodatná odchylka je již udána ve stejných
jednotkách jako měřené hodnoty.
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Cohenův koeficient d
Předpokládejme, že sledujeme hodnoty nějaké veličiny ve dvou nezávislých
skupinách objektů o rozsazích n1 a n2. Označme x1 a x 2 jako výběrové průměry
hodnot v těchto dvou skupinách a σ 12 , σ 22 realizace výběrových rozptylů a

(
n1 − 1)σ 12 + (n2 − 1)σ 22
,
σ =
2
1, 2

n1 + n2 − 2

(4)

realizaci váženého průměru výběrových rozptylů. Cohenův koeficient d pak vypočteme
podle vzorce:

d=

x1 − x2

σ 12, 2

.

(5)

Tento koeficient slouží k posouzení velikosti rozdílu průměrů, který je
standardizován pomocí odmocniny z váženého průměru výběrových rozptylů. Jedná se
o posouzení vlivu zařazení do skupiny na rozdílnost hodnot sledované náhodné veličiny
v daných dvou skupinách. Velikost faktoru koeficientu „d“ hodnotíme podle níže
uvedené tabulky:

Tab. č. 2 Význam Cohenova koeficientu (Pavlík, aj., 2005)
Hodnota d

Faktor

aspoň 0,8

velký

mezi 0,5 až 0,8

střední

mezi 0,2 až 0,5

malý

pod 0,2

zanedbatelný

- 39 -

Z. Otipková, Výsledky

5 VÝSLEDKY
5.1 Zhodnocení výkonů – test „Spirála“
Při analýze výsledků testu „Spirála“, který sloužil k určení úrovně jemné
motoriky pravé a levé horní končetiny, jsme vycházeli ze statisticky zpracovaných dat18
zanesených v tab. č. 3–5. Tabulky jsou rozděleny dle výkonu dominantní a
nedominantní ruky všech testovaných žáků a dle jejich pohlaví vždy s ohledem na
přítomnost, resp. nepřítomnost poruchy ADHD. Stejná struktura je zachována i
v případě vyhodnocení všech dalších testů.
Tab. č. 3 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Spirála“ u žáků s dg.
ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Spirála“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

60

37,20

6,88

26

60

bez ADHD

60

34,25

8,52

16

59

ADHD

60

53,42

11,82

27

91

bez ADHD

60

47,60

10,71

24

79

d
0,38

0,52

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v sekundách)
d – Cohenův koeficient

Z dat uvedených v tab. č. 3 vyplývá, že diagnóza ADHD významným způsobem
neovlivňuje výkon dominantní ruky v rámci testované skupiny žáků (d = 0,38). Jinými
slovy faktor vlivu poruchy ADHD na jemnou motoriku dominantní ruky je malý.
V případě výkonu žáků nedominantní rukou dosahuje Cohenův koeficient hodnoty 0,52,
což vypovídá o středním vlivu diagnózy ADHD na výkon nedominantní ruky. Je
zřejmé, že výkon nedominantní ruky je u testovaného souboru v porovnání s výkonem
ruky dominantní nižší, a to s ohledem na přítomnost, či absenci poruchy ADHD.
Extrémnějších hodnot výkonů v testu dosahovali žáci nedominantní rukou, a to bez

18

Větší hodnota v tabulce znamená nižší výkon jedince (viz příloha č. 3).
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ohledu na přítomnost, či absenci poruchy, o čemž svědčí i příslušné hodnoty
směrodatných odchylek. Ty pravděpodobně souvisí se značně rozdílnou úrovní jemné
motoriky, která u jedinců v raném školním věku zaznamenává stále rozvoj (Racine,
2008).
Jak uvádějí Gardner, Broman (1979), Fliers (2008) či Sclar et al. (2012),
k zajímavým výsledkům lze dospět i porovnáním výkonů z hlediska pohlaví
testovaných jedinců. Za tímto účelem byla zpracována data v tab. č. 4 a 5.

Tab. č. 4 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Spirála“ u chlapců s dg.
ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Spirála“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

39,67

7,72

29

60

bez ADHD

30

36,73

9,09

21

59

ADHD

30

58,80

11,79

39

91

bez ADHD

30

49,27

12,32

28

79

d
0,35

0,79

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v sekundách)
d – Cohenův koeficient

Z hodnot uvedených v tab. č. 4 vyplývá, že omezíme-li se na pohlaví
testovaných žáků, pak je výkon dominantní ruky u chlapců ovlivněn přítomností, či
absencí poruchy ADHD méně než u dívek (viz tab. č. 5). Hodnota Cohenova
koeficientu vypovídá o malém faktoru vlivu poruchy na úroveň jemné motoriky
dominantní ruky u chlapců. Naopak se ukazuje, že při plnění úkolu nedominantní rukou
je již vliv dg. ADHD na výkon zásadní – faktor vlivu je střední až velký. Podobně jako
v tab. č. 3 je zřejmé, že extrémnějších intervalů hodnot výkonů v testu dosahovali
chlapci nedominantní rukou.
Při porovnávání výkonu dominantní ruky u dívek s dg. ADHD a bez ní (viz tab.
č. 5) jsme dospěli k podobným výsledkům jako u chlapců – rozdíly jsou s přihlédnutím
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k dominanci či nedominanci horní končetiny věcně významné. Cohenův koeficient
dosahuje hodnoty 0,50, což vypovídá o malém až středním vlivu diagnózy ADHD na
výkon dominantní ruky. Dívky bez poruchy ADHD průměrně dosahují lepšího výkonu
v porovnání s dívkami s touto poruchou. Tento fakt lze vysvětlit na základě počínání
dívek při řešení zadaného úkolu rukou, kterou běžně k činnostem nepoužívají.
Vypozorovaná větší pečlivost dívek ve srovnání s chlapci má pravděpodobně zásadní
vliv na menší diferenci výkonu s ohledem na přítomnost či absenci poruchy. Jinými
slovy lze říci, že pozorovaná pečlivost dívek dokáže eliminovat projevy související s dg.
ADHD natolik, že jejich dosažené průměrné výkony jsou vzhledem k dg. ADHD téměř
invariantní. K podobným závěrům dochází ve své práci i Rohr (2006), který potvrzuje
hypotézu o rychlém až zbrklém přístupu k řešení úkolu muži, naopak u žen pozoruje
větší smysl pro přesnost, pečlivost a soustředění.

Tab. č. 5 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Spirála“ u dívek s dg.
ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Spirála“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

34,73

4,69

26

46

bez ADHD

30

31,77

7,03

16

47

ADHD

30

48,03

8,84

27

68

bez ADHD

30

45,93

8,48

24

70

d
0,50

0,24

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v sekundách)
d – Cohenův koeficient

5.2 Zhodnocení výkonů – „Tečkovací test“
Tab. č. 6 zachycuje průměrné dosažené výkony všech testovaných žáků bez
ohledu na pohlaví, a to jak dominantní tak nedominantní rukou. Z výsledků je patrné, že
stejně jako u testu „Spirála“ limituje porucha ADHD žáky v jejich výkonu. Jinak
řečeno, žáci s dg. ADHD mají narušenou jemnou motoriku dominantní i nedominantní
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ruky, což má za následek nižší průměrné dosažené výkony. Za povšimnutí stojí i
srovnání hodnot Cohenových koeficientů v testu „Spirála“ (viz tab. č. 3) a příslušných
koeficientů v „Tečkovacím testu“ (viz níže). Ze srovnání vyplývá, že míra vlivu dg.
ADHD na výkon dominantní a nedominantní ruky je z hlediska těchto dvou testů
opačná. Tento fakt pravděpodobně souvisí s nedostatečnou velikostí testovaného
souboru žáků a také pravděpodobně se skutečností, že se nejedná z hlediska obtížnosti o
testy srovnatelné.
Tab. č. 6 Porovnání základních charakteristik výkonu v „Tečkovacím testu“ u žáků
s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v „Tečkovacím testu“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

60

24,78

3,28

20

36

bez ADHD

60

29,07

6,89

11

51

ADHD

60

15,68

2,77

11

21

bez ADHD

60

16,57

4,55

5

29

d
0,79

0,23

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu teček)
d – Cohenův koeficient

Za účelem porovnání výsledků z hlediska pohlaví testovaných jedinců byla
zpracována data v tab. č. 7. Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že bereme-li v
úvahu data z hlediska dominantní ruky, pak je výkon v rámci poruchy ADHD u chlapců
opět značně ovlivněn. I zde lze usoudit, že chlapci s dg. ADHD měli výkon v
„Tečkovacím testu“ podstatně nižší oproti chlapcům bez této diagnózy. Všimli jsme si
také, že chlapcům s dg. ADHD dělalo potíže udělat tečku samotnou (tečka mnohdy
vypadala jako „puntík“), to mohlo způsobit zdržení v průběhu testování, což vedlo i ke
slabšímu výkonu.
Pozoruhodný je i velký rozdíl průměrných dosažených výkonů dominantní a
nedominantní rukou. Tento rozdíl převyšuje i 50 % , a to bez ohledu na přítomnost či
absenci poruchy ADHD. Při plnění úkolu jsme pozorovali, že tečkovaní nedominantní
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rukou dělalo žákům značné potíže. Zaznamenávali jsme nízkou míru soustředěnosti
projevující se vyšší roztěkaností (upínání pozornosti na jiné předměty, upovídanost).
Tab. č. 7 Porovnání základních charakteristik výkonu v „Tečkovacím testu“ u chlapců
s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v „Tečkovacím testu“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

24,57

4,19

20

36

bez ADHD

30

28,50

7,39

11

44

ADHD

30

15,20

3,14

11

21

bez ADHD

30

16,17

4,37

5

24

d
0,66

0,25

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu teček)
d – Cohenův koeficient

Průměrné dosažené výkony dívek jsou zpracovány v tab. č. 8. Z uvedených dat
vyplývá, že lepších výkonů dosahovaly dívky bez dg. ADHD, a to dominantní i
nedominantní rukou.
Tab. č. 8 Porovnání základních charakteristik výkonu v „Tečkovacím testu“ u dívek
s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v „Tečkovacím testu“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

25,00

1,96

21

29

bez ADHD

30

29,63

6,30

19

51

ADHD

30

16,17

2,28

12

21

bez ADHD

30

16,97

4,69

10

29

d
0,99

0,22

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu teček)
d – Cohenův koeficient
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Za povšimnutí také stojí, že větší rozdíly ve výkonnosti mezi dívkami s a bez dg.
ADHD lze pozorovat u dominantní ruky. Cohenův koeficient dosahuje hodnoty 0,99,
či-li faktor vlivu poruchy na výkon příslušné končetiny je velký. Zcela opačný trend
z hlediska vlivu dg. ADHD jsme pozorovali v případě výkonu nedominantní ruky, zde
je faktor vlivu poruchy na výkon končetiny malý až zanedbatelný. Obecně lze
konstatovat, že data uvedená v tab. č. 8 potvrzují data naměřená v rámci stejné cílové
skupiny v testu „Spirála“ (viz tab. č. 5). Pozorované trendy jsou obdobné, a to i
z hlediska faktoru vlivu poruchy na výkon dominantní a nedominantní ruky.

5.3 Zhodnocení výkonů – test „Korálky“
Data uvedená v tab. č. 9 jednoznačně svědčí o negativním vlivu poruchy ADHD
na jemnou motoriku horních končetin testovaného souboru žáků. Interpretace hodnot je
analogická jako u předchozích testů „Spirála“ a „Tečkovací test“. Data uvedená
v příslušných tabulkách zřetelně vypovídají o obtížnosti úkolu, zejména při práci
nedominantní rukou (průměrné výkony touto končetinou dosahují úrovně cca 70 %
výkonu dominantní ruky). Obecně lze konstatovat, že test potvrdil výše uvedené závěry
testů předcházejících. Z hodnot je zjevný střední až velký faktor vlivu poruchy ADHD
na jemnou motoriku horních končetin, a to bez ohledu na plnění úkolu dominantní či
nedominantní rukou.
Tab. č. 9 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Korálky“ u žáků s dg.
ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Korálky“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

60

17,18

1,76

13

20

bez ADHD

60

18,68

2,28

15

25

ADHD

60

11,80

2,27

8

18

bez ADHD

60

13,22

2,64

9

20

d
0,74

0,58

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu korálků)
d – Cohenův koeficient

- 45 -

Z. Otipková, Výsledky

Tab. č. 10 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Korálky“ u chlapců
s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Korálky“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

17,17

1,98

13

20

bez ADHD

30

18,60

2,53

15

25

ADHD

30

12,00

2,47

8

18

bez ADHD

30

13,07

2,67

9

20

d
0,63

0,41

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu korálků)
d – Cohenův koeficient

Z hodnot uvedených v tab. č. 10 lze usoudit, že chlapci s dg. ADHD měli
průměrný výkon v testu „Korálky“ nižší oproti chlapcům bez této diagnózy, a to jak
v případě dominantní, tak i nedominantní ruky. Naměřené rozdíly lze považovat za
věcně významné s faktorem vlivu poruchy malým až středním. Naměřená data vykazují
obdobný trend jako hodnoty v testu „Tečkovací test“ u stejné cílové skupiny.
Tab. č. 11 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Korálky“ u dívek s dg.
ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Korálky“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

17,20

1,52

14

20

bez ADHD

30

18,77

1,99

16

24

ADHD

30

11,60

2,03

8

18

bez ADHD

30

13,37

2,59

9

20

d
0,89

0,76

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu korálků)
d – Cohenův koeficient
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Analogické závěry lze konstatovat i na základě hodnocení výkonu dívek (viz
tab. č. 11). I zde se ukazuje, že přítomnost poruchy zásadně ovlivňuje jemnou motoriku
horních končetin. Faktor vlivu poruchy je v případě dominantní i nedominantní ruky
střední až velký a pozorované rozdíly ve výkonnosti žaček s dg. ADHD a bez ní jsou
věcně významné. I zde pozorujeme výrazné rozdíly při výkonu dominantní a
nedominantní ruky, které jsou pravděpodobně zapříčiněny značnou obtížností testu (při
provádění úkolu nedominantní rukou žáci „zápasili“ se samotným úchopem pinzety,
korálky jim často vypadávaly a celkově působil jejich projev velmi neohrabaně, a to jak
v případě žáků bez dg. ADHD, tak s ní).

5.4 Zhodnocení výkonů – test „Krabička“
Data uvedená v tab. č. 12 naznačují, že porucha ADHD významně neovlivňuje
hrubou motoriku horních končetin u obou testovaných skupin žáků při výkonu
dominantní i nedominantní ruky. Cohenův koeficient dosahuje minimálních hodnot, čili faktor vlivu poruchy ADHD na hrubou motoriku horních končetin je zanedbatelný (d
< 0,2). Jinými slovy, z hlediska dosažených výkonů obou skupin testovaných žáků
v testu „Krabička“ (viz příloha č. 4) neexistuje věcně významný rozdíl u jedinců s dg.
ADHD a bez ní. Nicméně, po celou dobu testování jsme u obou skupin žáků pozorovali
obtíže s udržením napnuté paže s následnou rotací. Děti měly zvýšené tendence
pokládat si ruku na stůl jako oporu.
Tab. č. 12 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Krabička“ u žáků s dg.
ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Krabička“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

60

38,53

5,55

19

51

bez ADHD

60

39,65

7,78

19

60

ADHD

60

34,73

4,32

25

45

bez ADHD

60

35,55

7,40

10

52

d
0,17

0,14

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu otočení)
d – Cohenův koeficient
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Tab. č. 13 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Krabička“ u chlapců
s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Krabička“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

39,23

6,44

19

51

bez ADHD

30

40,93

8,32

22

60

ADHD

30

36,47

4,46

25

45

bez ADHD

30

37,33

3,97

15

52

d
0,23

0,21

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu otočení)
d – Cohenův koeficient

Data zaznamenaná v tab. č. 13 slouží k srovnání výkonů mezi chlapci s dg.
ADHD a bez ní při výkonu dominantní a nedominantní ruky. Výsledný Cohenův
koeficient dosahuje hodnoty blízko úrovně 0,2, či-li faktor vlivu poruchy ADHD na
hrubou motoriku horních končetin je malý ne ovšem zanedbatelný. Dle očekávání i zde
platí, že průměrné dosažené výkony dominantní rukou jsou vyšší v porovnání s rukou
nedominantní.
Hodnoty uvedené v tab. č. 14 srovnávají výkony mezi dívkami s dg. ADHD a
bez ní při výkonu dominantní a nedominantní ruky. Stejně jako při výkonu chlapců, i
zde pozorujeme pouze malý rozdíl mezi dosaženými výkony žáků s dg. ADHD a
kontrolního souboru. Hodnota Cohenova koeficientu dosahuje opět minimálních
hodnot, a to při výkonu dominantní a nedominantní ruky. Faktor vlivu poruchy na
hrubou motoriku horních končetin je tedy v tomto případě zanedbatelný.
Za povšimnutí stojí téměř 1,5násobná směrodatná odchylka naměřených hodnot
u žaček bez dg. ADHD při výkonu dominantní ruky a více jak dvojnásobný rozdíl
těchto hodnot při výkonu ruky nedominantní u stejné kategorie probandů ve srovnání
s dívkami s poruchou. Při hlubším zkoumání příčiny této diference jsme zjistili, že
žačky bez dg. ADHD byly podrobeny tomuto konkrétnímu výzkumu bezprostředně po
hodině TV. Je tedy možné, že fyzicky zdatnější dívky, které nebyly po hodině TV tak
unaveny, dosáhly vyšších výkonů, naopak dívky méně fyzicky zdatné dosahovaly
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výkonů výrazně slabších. Tento fenomén byl ovšem pozorován i v případě dalších testů
(„Malý talířový tapping“, „Velký talířový tapping“, „Tapping dolní končetinou“), a to
již při zcela srovnatelných podmínkách testování.
Tab. č. 14 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Krabička“ u dívek s dg.
ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Krabička“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

37,83

4,38

33

46

bez ADHD

30

38,37

6,96

19

49

ADHD

30

33,00

3,33

29

42

bez ADHD

30

33,77

6,81

10

48

d
0,09

0,14

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu otočení)
d – Cohenův koeficient

5.5 Zhodnocení výkonů – test „Malý talířový tapping“
V testu jsme u žáků s a bez dg. ADHD zjišťovali úroveň hrubé motoriky horních
končetin na základě jejich výkonu (počet dotyků elektronickým perem). Níže uvedené
statistické údaje jsou zpracovány v tab. č. 15-17.
Tab. č. 15 zobrazuje souhrnná data žáků s dg. ADHD a bez ní při výkonu
dominantní a nedominantní ruky. Cohenův koeficient dosahuje hodnot 0,34 resp. 0,21
pro výkon dominantní a nedominantní ruky. Faktor vlivu poruchy ADHD na hrubou
motoriku horních končetin je tedy malý, ale ne zanedbatelný, jak tomu bylo v testu
„Krabička“ (viz data v tab. č. 14). Vzácně vyrovnané rozdíly je možné pozorovat,
zaměříme-li se na průměrné dosažené výkony dominantní i nedominantní rukou mezi
žáky s dg. ADHD a bez ní. Ukazuje se, že bez ohledu na plnění úkolu dominantní či
nedominantní rukou byly vždy průměrné dosažené výkony u dětí s diagnózou ADHD
cca o 4 % nižší v porovnání s kontrolním souborem.
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Tab. č. 15 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Malý talířový tapping“
u žáků s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Malý talířový tapping“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

60

154,05

12,65

123

191

bez ADHD

60

159,45

18,75

128

214

ADHD

60

135,33

11,67

110

169

bez ADHD

60

138,33

16,18

107

183

d
0,34

0,21

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu dotyků)
d – Cohenův koeficient

Za povšimnutí rovněž stojí i hodnoty směrodatných odchylek, které poukazují na
široký rozptyl získaných dat. Vysvětlení je možné na základě odpozorovaného chování
žáků během testování, kdy byly zvláště u jedinců bez dg. ADHD zaznamenány
extrémní přístupy k samotnému testování (lhostejný vs. vysoce aktivní přístup), které
pravděpodobně zapříčinily takto odlišné hodnoty. Na druhé straně u jedinců s dg.
ADHD byl postoj k plnění úkolu téměř shodný, bez větších výkyvů.
Situaci z hlediska výkonů dominantní a nedominantní ruky chlapců s a bez dg.
ADHD uvádí tab. č. 16. Zde si můžeme povšimnout téměř shodných hodnot
Cohenových koeficientů v porovnání s předchozí tabulkou (tab. č 15). Omezíme-li se
tedy v testovaném souboru pouze na chlapce, nepozorujeme významnou změnu
z hlediska vlivu poruchy ADHD na úroveň hrubé motoriky. Zajímavé výsledky lze
vypozorovat i z hodnot směrodatných odchylek, kde jsou na první pohled patrné
minimální rozdíly, které svědčí o vyrovnaném výkonu chlapců s dg. ADHD při plnění
úkolu dominantní a nedominantní rukou. Při plnění úkolu jsem pozorovali, že zejména
chlapci s dg. ADHD často měnili polohu elektronického pera a ztráceli rychlost
tappingu sledováním displeje s aktuálním počtem dotyků. Toto chování jsme
zaznamenali v případě obou horních končetin.
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Tab. č. 16 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Malý talířový tapping“
u chlapců s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Malý talířový tapping“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

155,27

13,59

123

191

bez ADHD

30

160,83

20,29

128

214

ADHD

30

136,00

12,90

110

159

bez ADHD

30

139,27

17,68

107

183

d
0,32

0,21

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu dotyků)
d – Cohenův koeficient

Tab. č. 17 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Malý talířový tapping“
u dívek s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Malý talířový tapping“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

152,83

11,50

140

179

bez ADHD

30

158,08

16,94

130

201

ADHD

30

134,67

10,24

116

169

bez ADHD

30

137,40

14,46

116

171

d
0,36

0,22

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu dotyků)
d – Cohenův koeficient

Data v tab. č. 17 porovnávají výkony dívek s a bez dg. ADHD při výkonu
dominantní a nedominantní ruky. Hodnoty příslušných Cohenových koeficientů
dosahují 0,36 a 0,22 pro výkon dominantní resp. nedominantní ruky. Faktor vlivu
poruchy ADHD na hrubou motoriku horních končetin je tedy malý. Z vyobrazených dat
je rovněž patrné, že průměrně vyšších výkonů dosahovaly dívky bez této diagnózy, což
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se vzhledem k symptomům doprovázející jedince s touto poruchou dá očekávat.
Z významového faktoru Cohenova koeficientu uvedeného v tab. č. 15, 16 a 17 lze
usoudit, že v případě testu „Malý talířový tapping“ neexistuje z hlediska pohlaví
probandů významný rozdíl ve vlivu dg. ADHD na úroveň hrubé motoriky. Naměřená
data opět ukazují, že dívky dosahují průměrně horších výsledků ve srovnání s chlapci.

5.6 Zhodnocení výkonů – test „Velký talířový tapping“
Při analýze výsledků testu, který sloužil k určení úrovně hrubé motoriky pravé a
levé horní končetiny, jsme vycházeli ze statisticky zpracovaných dat zanesených v tab.
č. 18-20. Tabulky jsou rozděleny dle výkonu dominantní a nedominantní ruky všech
testovaných žáků a dle jejich pohlaví vždy s ohledem na přítomnost, resp. nepřítomnost
poruchy ADHD. Tento test byl posledním ze série testů pro vyhodnocení úrovně hrubé
motoriky horních končetin.

Tab. č. 18 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Velký talířový tapping“
u žáků s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Velký talířový tapping“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

60

70,88

7,83

53

104

bez ADHD

60

74,11

11,59

58

104

ADHD

60

62,73

5,69

47

80

bez ADHD

60

65,43

9,98

48

95

d
0,33

0,33

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu dotyků)
d – Cohenův koeficient

Data v tab. č. 18 porovnávají výkony žáků s a bez dg. ADHD při plnění úkolu
dominantní a nedominantní rukou. Významová hladina Cohenova koeficientu (d = 0,33)
opět svědčí o malém vlivu poruchy na hrubou motoriku horních končetin. Za
povšimnutí stojí i hodnoty maximálních dosažených výkonů, které jsou v porovnání
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s minimální hodnotou přibližně dvakrát vyšší. Tento výsledek naznačuje velmi
kolísavou výkonnost vyšetřovaného souboru žáků, kde na jedné straně byli žáci
extrémně šikovní a na straně druhé žáci, kterým test příliš nevyhovoval (překážení
kabelů přístroje, obtížnější přístup k vodivé desce, vyšší nároky na přesnost dotyků).
Data v tab. č. 19 sumarizují výsledky chlapců s a bez dg. ADHD při výkonu
dominantní a nedominantní ruky. Významové hodnoty Cohenových koeficientů i
v tomto případě naznačují malý vliv poruchy ADHD na hrubou motoriku horních
končetin. Relativně vysoké hodnoty směrodatných odchylek naměřených výkonů opět
svědčí o značně nevyrovnaném výkonu chlapců. Vysvětlení této skutečnosti je identické
s komentářem podaným k tab. č. 18 (viz výše).
Tab. č. 19 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Velký talířový tapping“
u chlapců s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Velký talířový tapping“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

71,03

9,13

53

104

bez ADHD

30

74,87

14,36

58

104

ADHD

30

63,03

6,94

47

78

bez ADHD

30

66,40

11,29

48

95

d
0,32

0,36

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu dotyků)
d – Cohenův koeficient

Tab. č. 20 porovnává výkony dívek s a bez dg. ADHD při práci dominantní a
nedominantní rukou. V tabulce si můžeme povšimnout poměrně malých rozdílů
v průměrně dosažených výkonech obou skupin žaček, a to při plnění úkolu rukou
preferovanou i nepreferovanou. Domníváme se, že tato skutečnost je zapříčiněna
chováním dívek během testování. Dívky byly při plnění jednotlivých úkolů přesnější,
pečlivější a neobjevovala se u nich zbrklost a vysoká míra verbalizace tak jako u
chlapců. Tyto doprovodné projevy limitovaly zejména chlapce a patrně způsobily i
vyšší směrodatnou odchylku naměřených hodnot v porovnání s dívkami (viz tab. č. 19).
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Stejně tak jako v případě chlapců i u dívek se ukazuje, že faktor vlivu poruchy ADHD
na hrubou motoriku horních končetin je malý.
Tab. č. 20 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Velký talířový tapping“
u dívek s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní ruka
Výkon v testu „Velký talířový tapping“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

70,73

6,26

63

85

bez ADHD

30

73,37

7,82

59

94

ADHD

30

62,43

4,05

58

80

bez ADHD

30

64,47

8,34

49

85

d
0,37

0,31

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní ruku,

data pro nedominantní ruku.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu dotyků)
d – Cohenův koeficient

5.7 Zhodnocení výkonů – test „Tapping dolní končetinou“
V následujícím testu jsme u žáků s a bez dg. ADHD zjišťovali úroveň hrubé
motoriky dolních končetin na základě příslušných výkonů (počet správných dotyků, viz
příloha č. 3). Níže uvedené statistické údaje jsou zpracovány v tab. č. 21-23.
Data zanesená v tab. č. 21 porovnávají výkony žáků s a bez dg. ADHD při
výkonu dominantní a nedominantní dolní končetiny. Významová hodnota Cohenova
koeficientu ukazuje na malý faktor vlivu poruchy ADHD na hrubou motoriku dolních
končetin. I v tomto případě svědčí relativně velká hodnota směrodatné odchylky o
nevyrovnaných výkonech žáků bez dg. ADHD. Opět se ukazuje, že průměrné dosažené
výkony dětí s dg. ADHD jsou nižší než-li u kontrolního souboru.
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Tab. č. 21 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Tapping dolní
končetinou“ u žáků s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní noha
Výkon v testu „Tapping dolní končetinou“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

60

46,77

9,00

29

67

bez ADHD

60

51,42

14,76

24

92

ADHD

60

43,48

8,13

24

65

bez ADHD

60

47,48

12,82

16

75

d
0,38

0,37

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní nohu,

data pro nedominantní nohu.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu dotyků)
d – Cohenův koeficient

Velmi nesourodé výsledky můžeme pozorovat, zaměříme-li se na pohlaví
testovaných žáků. Tab. č. 22 a 23 sumarizují postupně dosažené výsledky chlapců a
dívek. Z hodnot příslušných Cohenových koeficientů je zřejmé, že dosažené výkony
dominantní a nedominantní ruky nejsou v souborech žáků s dg. ADHD a bez ní,
z hlediska pohlaví, statisticky rozloženy napříč testovaným souborem (viz Cohenův
koeficient v tab. č. 21). I zde je možné pozorovat trend nižšího průměrného výkonu u
žáků s dg. ADHD. Především u chlapců není tento rozdíl zanedbatelný, faktor vlivu
poruchy na úroveň hrubé motoriky je ovšem malý. Naopak u dívek vyplývá
z významové hladiny Cohenova koeficientu, že faktor vlivu poruchy na hrubou
motoriku dolních končetin je malý až střední. Je tedy možné konstatovat, že z hlediska
přítomnosti či absence poruchy ADHD je úroveň hrubé motoriky dolních končetin u
sledovaného souboru jedinců genderově diferencovaná. Je však nutné si uvědomit, že
toto zjištění nelze interpretovat opačně. Tedy faktor vlivu pohlaví na výkon dominantní
a nedominantní končetiny u jedinců s a bez dg. ADHD nemusí být věcně významný (viz
příloha č. 8), i když platí předchozí tvrzení.
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Tab. č. 22 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Tapping dolní
končetinou“ u chlapců s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní noha
Výkon v testu „Tapping dolní končetinou“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

47,50

9,59

31

67

bez ADHD

30

50,80

16,59

29

92

ADHD

30

44,57

8,96

24

65

bez ADHD

30

46,67

14,25

16

75

d
0,24

0,18

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní nohu,

data pro nedominantní nohu.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu dotyků)
d – Cohenův koeficient

Tab. č. 23 Porovnání základních charakteristik výkonu v testu „Tapping dolní
končetinou“ u dívek s dg. ADHD a bez ní, dominantní a nedominantní noha
Výkon v testu „Tapping dolní končetinou“
Kategorie

n

x

SD

xmin

xmax

ADHD

30

46,03

6,89

58

83

bez ADHD

30

52,03

12,63

24

80

ADHD

30

42,40

7,04

31

57

bez ADHD

30

48,30

11,15

22

72

d
0,59

0,63

Legenda:
n – počet testovaných osob,

data pro dominantní nohu,

data pro nedominantní nohu.

x , SD, xmin, xmax – průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota (v počtu dotyků)
d – Cohenův koeficient

- 56 -

Z. Otipková, Výsledky

5.8 Zhodnocení laterality horních a dolních končetin
Lateralita horních a dolních končetin byla zjišťována na základě výkonu žáků s a
bez dg. ADHD v testech „Zvoneček“ a „Sirky“ (horní končetiny) a „Vyťukávání rytmu“
(dolní končetiny). Získaná data ke zhodnocení laterality u vybraných párových orgánů
(ruka – noha) jsou zpracována v přehledových tab. č. 24 – 27. Na základě těchto
výsledků byla u testovaného souboru žáků v rámci poruchy ADHD vyhodnocena
souhlasná či zkřížená lateralita. V případech, kdy na základě odlišných výsledků
příslušných testů („Zvoneček“ a „Sirky“) nebylo možné stanovit preferovanou horní
končetinu, nebylo ani možné určit výsledný typ laterality u párových orgánů ruka –
noha. Výsledná lateralita je pak označena termínem „nelze určit“. Pro ilustraci uvádíme
nejednoznačný příklad výsledků testů, kdy právě test „Sirky“ hrál rozhodující roli při
určení preferované horní končetiny v porovnání s testem „Zvoneček“ („Zvoneček“ – P,
„Sirky“ – levá ruka 5 sirek, pravá ruka 4 sirky). Z těchto hodnot nelze jednoznačně
určit, která horní končetina je preferovaná, jelikož rozdíl jedné sirky považujeme za
natolik malý, že nemůže být průkazný pro stanovení upřednostňované končetiny.
V níže uvedených tab. č. 24 a 25 jsou zpracována data žáků s dg. ADHD
s ohledem na jejich pohlaví. Z dat znázorněných v tab. č. 24 vyplývá, že z celkového
testovaného souboru 30 chlapců s dg. ADHD mělo: 18 chlapců souhlasnou lateralitu
(preference pravé ruky – pravé nohy či levé ruky – levé nohy), 9 chlapců zkříženou
lateralitu (preference pravé ruky – levé nohy či naopak) a ve 3 případech nebylo možné
lateralitu vyhodnotit. Tab. č. 25 zaznamenává data získaná v souboru 30 dívek s dg.
ADHD. Na základě těchto hodnot je možné konstatovat, že 18 dívek mělo souhlasnou
lateralitu (preference pravé ruky – pravé nohy či levé ruky – levé nohy), 8 dívek mělo
zkříženou lateralitu (preference pravé ruky – levé nohy či naopak) a ve 4 případech opět
nebylo možné typ laterality vyhodnotit.
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Tab. č. 24 Přehled výsledků testů pro stanovení preference horních a dolních končetin –
určení typu laterality u chlapců s diagnózou ADHD
Žák

Zvoneček

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
L
P
P
P
P
P

Sirky
levá ruka
pravá ruka
0
9
0
9
4
5
0
9
2
7
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
3
6
0
9
7
2
0
9
0
9
9
0
0
9
4
5
4
5
0
9
0
9

Vyťukávání
rytmu

lateralita

P
L
L
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
L
L
P
P
L
P
P
P
L
P
P
L
P
P
P

souhlasná
zkřížená
nelze určit
souhlasná
zkřížená
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
zkřížená
souhlasná
zkřížená
zkřížená
souhlasná
souhlasná
zkřížená
souhlasná
zkřížená
souhlasná
zkřížená
zkřížená
souhlasná
nelze určit
nelze určit
souhlasná
souhlasná

Legenda:
Písmena L a P značí, zda-li žák při realizaci testu „Zvoneček“ zazvonil levou či pravou rukou.
Čísla v kolonce testu „Sirky“ značí počet vyskládaných sirek levou, resp. pravou rukou. Ve
sloupci „Vyťukávání rytmu“ značí písmena L a P levou resp. pravou nohu, kterou žák při
realizaci testu vyťukával rytmus do podlahy.
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Tab. č. 25 Přehled výsledků testů pro stanovení preference horních a dolních končetin –
určení typu laterality u dívek s diagnózou ADHD
Žák

Zvoneček

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P
L
P
P
P
L
P
L
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
L
P
P
L
P
P

Sirky
levá ruka
pravá ruka
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
9
0
0
9
0
9
0
9
2
7
0
9
0
9
0
9
9
0
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
7
2
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9

Vyťukávání
rytmu

lateralita

P
P
P
L
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P

souhlasná
nelze určit
souhlasná
zkřížená
souhlasná
zkřížená
souhlasná
nelze určit
souhlasná
zkřížená
souhlasná
souhlasná
souhlasná
zkřížená
souhlasná
zkřížená
souhlasná
souhlasná
souhlasná
zkřížená
nelze určit
souhlasná
souhlasná
zkřížená
zkřížená
souhlasná
souhlasná
nelze určit
souhlasná
souhlasná

Legenda:
Písmena L a P značí, zda-li žák při realizaci testu „Zvoneček“ zazvonil levou či pravou rukou.
Čísla v kolonce testu „Sirky“ značí počet vyskládaných sirek levou, resp. pravou rukou. Ve
sloupci „Vyťukávání rytmu“ značí písmena L a P levou resp. pravou nohu, kterou žák při
realizaci testu vyťukával rytmus do podlahy.
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Tab. č. 26 a 27 postihují data žáků bez dg. ADHD. Výsledky chlapců jsou
zpracovány v tab. č. 26, ze které vyplývají následující skutečnosti: 22 chlapců mělo
souhlasnou lateralitu (preference pravé ruky – pravé nohy či levé ruky – levé nohy), 4
chlapci měli zkříženou lateralitu (preference pravé ruky – levé nohy či naopak) a ve 4
případech nebylo možné lateralitu určit. V tab. č. 27 jsou zanesena data sumarizující
výsledky dívek bez dg. ADHD. Tyto lze vyhodnotit následovně: 23 dívek mělo
souhlasnou lateralitu (preference pravé ruky – pravé nohy či levé ruky – levé nohy), u 2
dívek jsme zaznamenali zkříženou lateralitu (preference pravé ruky – levé nohy či
naopak) a v 5 případech lateralitu nešlo určit.
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Tab. č. 26 Přehled výsledků testů pro stanovení preference horních a dolních končetin –
určení typu laterality u chlapců bez diagnózy ADHD
Žák

Zvoneček

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Sirky
levá ruka
pravá ruka
0
9
0
9
0
9
5
4
2
7
0
9
0
9
4
5
0
9
9
0
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
6
3
2
7
0
9
9
0
0
9
4
5
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9

Vyťukávání
rytmu

lateralita

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
L
L
P
P
P
L
P
P
P

souhlasná
souhlasná
souhlasná
nelze určit
souhlasná
souhlasná
souhlasná
nelze určit
souhlasná
zkřížená
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
nelze určit
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
nelze určit
zkřížená
zkřížená
souhlasná
souhlasná
souhlasná
zkřížená
souhlasná
souhlasná
souhlasná

Legenda:
Písmena L a P značí, zda-li žák při realizaci testu „Zvoneček“ zazvonil levou či pravou rukou.
Čísla v kolonce testu „Sirky“ značí počet vyskládaných sirek levou, resp. pravou rukou. Ve
sloupci „Vyťukávání rytmu“ značí písmena L a P levou resp. pravou nohu, kterou žák při
realizaci testu vyťukával rytmus do podlahy.
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Tab. č. 27 Přehled výsledků testů pro stanovení preference horních a dolních končetin –
určení typu laterality u dívek bez diagnózy ADHD
Žák

Zvoneček

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Sirky
levá ruka
pravá ruka
0
9
0
9
0
9
0
9
8
1
0
9
0
9
4
5
0
9
9
0
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
9
0
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
1
8
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9

Vyťukávání
rytmu

lateralita

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P

nelze určit
zkřížená
souhlasná
souhlasná
nelze určit
souhlasná
souhlasná
nelze určit
souhlasná
nelze určit
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
nelze určit
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
zkřížená
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná
souhlasná

Legenda:
Písmena L a P značí, zda-li žák při realizaci testu „Zvoneček“ zazvonil levou či pravou rukou.
Čísla v kolonce testu „Sirky“ značí počet vyskládaných sirek levou, resp. pravou rukou. Ve
sloupci „Vyťukávání rytmu“ značí písmena L a P levou resp. pravou nohu, kterou žák při
realizaci testu vyťukával rytmus do podlahy.
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6 DISKUZE
6.1 Jemná motorika horních končetin
V rámci realizovaných testů „Spirála“, „Tečkovací test“ a „Korálky“ bylo
zjištěno, že porucha ADHD narušuje jemnou motoriku horních končetin žáků věkové
kategorie 9–11 let (d ∈ <0,38; 0,79>, dominantní ruka). Úroveň jemné motoriky byla
následně vyhodnocována s přihlédnutím k pohlaví žáků či výkonu dominantní a
nedominantní ruky. Dle očekávání byly výkony dominantní ruky vždy vyšší než
průměrné výkony dosažené rukou nedominantní. Faktor vlivu poruchy ADHD na
úroveň jemné motoriky dominantní a nedominantní ruky se lišil v rámci jednotlivých
testů. Obecně lze však říci, že na základě provedených testů lze vyslovit následující
závěry: (1) chlapci většinou dosahovali nižších průměrných výkonů než-li dívky, (2)
výkony ve výše uvedených testech neprokázaly, že by existoval výrazný rozdíl ve vlivu
poruchy na úroveň jemné motoriky v rámci pohlaví testovaných žáků.
Ze statistického a potažmo i klinického hlediska má velký význam hodnota
Cohenova koeficientu. Naše studie ukazuje, že obecně vyšší hodnota tohoto kritéria
byla zaznamenána při výkonech dominantní ruky. Ke 100% naplnění hypotézy č. 1
nedošlo, a to v případě testu „Spirála“. Obecně lze však konstatovat, že až na tuto
výjimku se výsledky práce s hypotézou č. 1 ztotožňují. Jinými slovy tedy platí, že dg.
ADHD věcně významně ovlivňuje výkon jedinců při aktivitách prováděných
dominantní rukou. Tento fakt může mít, a nejspíš i má, zásadní vliv na kvalitu života a
integraci jedinců s touto poruchou do běžné populace, neboť drtivou většinu
každodenních činností provádějí právě dominantní rukou. I mnohé zahraniční výzkumy
ukazují, že výkonnost horních končetin (úroveň jemné motoriky dominantní ruky) je u
žáků s dg. ADHD stejné věkové kategorie často ovlivněna v neprospěch jedinců s touto
diagnózou (Fliers et al. 2008; Gardner, Broman, 1979). Navíc, jak dokládá výzkum
Meyer, Sagvolden (2008), pokud se u skupiny dětí s prokázanou dg. ADHD vyskytne
významně slabší výkonnost jedné z horních končetin, v drtivé většině případů se jedná
právě o dominantní ruku. K podobným závěrům již dříve dospěl i Kalff et al. (2003),
který poukazuje na mnohem slabší výkonnost preferované ruky u dětí s touto poruchou.
Dalším velice cenným výstupem naší práce je zjištění, že omezíme-li se na
pohlaví testovaných žáků, pak je výkonnost dominantní ruky u dívek ovlivněna
přítomností, či absencí poruchy ADHD více než u chlapců (s výjimkou testu „Spirála“,
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dominantní ruka). To je v rozporu s výsledky pozorovanými v mé bakalářské práci
(2010), která se ovšem zabývá dětmi jiné věkové kategorie (předškolní věk 5-7 let).
V této práci byla úroveň jemné motoriky horních končetin sledována použitím testu
„Purdue Pegboard“. Změřené hodnoty ukazují, že výkonnost v testu „Purdue Pegboard“
je u chlapců, na rozdíl od dívek, přítomností poruchy značně ovlivněna. Jak ovšem
uvádí Holmberg, Sundelin, Hjern (2010) nemusí být srovnání těchto věkových skupin
relevantní, neboť uvedený výzkum prokázal, že předběžný pozitivní/negativní screening
na dg. ADHD u dětí věkové kategorie 5,5 – 7 let nemusí korelovat se zjištěnou
diagnózou u totožného vzorku dětí ve věku 10 let.
Námi získaná data lze také s výhodou konfrontovat s údaji naměřenými
Gardnerem a Bromanem v testu „Purdue Pegboard“ (Gardner, Broman, 1979), jejichž
studie zahrnovala i žáky stejné věkové kategorie. Z publikovaných dat vyplývá, že
průměrné výkony chlapců dominantní rukou dosahovaly hodnoty 14,4 správně
umístěných kolíčků19, naproti tomu výkony dívek byly vyšší a pohybovaly se na úrovni
15,3 kolíčků. V případě dg. ADHD byly dosažené průměrné výkony v rámci obou
skupin nižší (chlapci 12,2 a dívky 9,8 kolíčků). Výraznější propad výkonnosti
zaznamenaly dívky, což je zjištění, vzhledem k naší studii, překvapující. Zcela obdobné
trendy byly získány při vyhodnocení výkonu nedominantní ruky. Námi pozorovaný
trend nižšího průměrného výkonu nedominantní ruky vzhledem k výkonu ruky
dominantní byl potvrzen i v této práci (Gardner, Broman, 1979).
Zajímavou studii zaměřenou na výzkum spojitosti mezi symptomatologií ADHD
a motorickou úrovní dětí provedl i Meyer a Sagvolden (2006). Podrobně byla zkoumána
problematika motorické úrovně v závislosti na podtypech ADHD, pohlaví, věku a
dominanci horní končetiny. Studie se účastnilo 528 dětí školního věku (6-13 let), z toho
264 dětí mělo potvrzenou dg. ADHD a dalších 264 dětí sloužilo jako srovnávací soubor.
Na rozdíl od testů realizovaných v naší práci byly v této studii zvoleny celkem 3 testy
pro měření různých aspektů úrovně jemné motoriky. Těmito testy byly Grooved
Pegboard test a Maze Coordination Task (detailní popis těchto testů lze nalézt v práci
Matthews, Kløve, 1964) a Finger Tapping test (Reitan, Wolfson, 1985). Práce ukazuje,
že výkonnost dětí z hlediska všech tří subtypů ADHD (ADHD-C, ADHD-PI, ADHD-

19

Pro bližší informace o testu „Purdue Pegboard“ viz bakalářská práce Otipková (2010).
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HI)20 je ve srovnání s kontrolním souborem významně horší, a to v testech Grooved
Pegboard a Maze Coordination Task. Autoři poukazují na skutečnost, že v rámci
testovaných skupin žáků nebyl zjištěn věcně významný rozdíl ve výkonnosti žáků
v testu Finger Tapping test. Jako možné vysvětlení uvádějí, že zmíněný test je více
orientován na prosté měření motorické rychlosti a ze své podstaty nevyžaduje složitou
koordinaci pohybů a cílené pohyby. Tento fakt je podle autorů hlavní příčinou
minimálních rozdílů mezi žáky s dg. ADHD a jedinců bez této diagnózy. Identických
závěrů dosáhli i Seidman et al. (1997).
Nedostatky v motorické koordinaci dětí s ADHD pozoroval ve své práci i Kalff
et al. (2003) zejména v případech, kdy se jednalo o složitější motorické sekvence.
Barkley, Murphy (2006); Leung, Connolly (1998) toto připisují dysfunkci kognitivních
procesů vyšších řádů, jako je plánování a organizační schopnosti, o kterých se
předpokládá, že musejí být zapojeny při řešení složitějších motorických činností.
Nicméně, ne všichni odborníci tento názor sdílejí. Podle Johansen et al. (2002) a
Sagvolden (2005) se předpokládá, že neurobiologickou bází těchto procesů je
hypofunkční nigrostriatální dopaminergní systém21. Některé neuropsychologické studie
ukazují, že mezi oblasti mozku podílející se na ADHD jsou bazální ganglia, mozeček a
prefrontální kortex (Castellanos, Tannock, 2002).
Vzhledem k výsledkům získaným v mé práci a zejména ke skutečnosti, že k
potvrzení hypotézy č. 1 došlo jen u dvou z celkem tří provedených testů, se ukazuje
jako potřebné detailněji se zabývat možnými subtypy poruchy ADHD. Jak ukazují
nesčetné zahraniční výzkumy (Piek, Pitcher, Hay, 1999; Gillberg, 2003; Pitcher, Piek,
Hay 2003; Hellgren et al. 1994; Kadesjo, Gillberg, 1998; Dewey et al. 2002), míra
motorické dysfunkce u dětí (úroveň jejich jemné motoriky) závisí mnohdy na
konkrétním subtypu ADHD. Hojně je u dětí dokumentována např. souvislost
nepozornosti (subtyp ADHD-PI) a přidružené nízké úrovně motorických schopností
(Piek, Dyck, 2004; Piek, Pitcher, Hay, 1999; Pitcher, Piek, Hay 2003). Naopak v práci
Hinshaw et al. (2002), která se zabývala vyhodnocením jemné motoriky pomocí testu
Grooved Pegboard u dívek s dg. ADHD, došli autoři k závěru, že nejvíce je jemná
motorika narušena u subtybu ADHD-C a naopak nejméně u subtypu ADHD-PI.
20
21

ADHD-C je kombinovaný subtyp, ADHD-PI je převážně nepozorný subtyp, ADHD-HI je převážně
hyperaktivní/impulsivní subtyp (American Psychiatric Association, 2000).
Nigrostriatální dráha je nervová cesta, vedoucí ze substantia nigra do striata, spojená s kontrolou a
produkcí pohybů. K její degeneraci (úbytku dopaminových neuronů) dochází např. při Parkinsonově
nemoci (Fišar aj., 2009).
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Studie postihující rozdíly v úrovni jemné motoriky mezi žáky s ADHD a jedinci
bez této diagnózy z hlediska pohlaví jsou v literatuře málo dostupné. Gaub, Carlson
(1997) ve své práci neshledali rozdíly v motorické úrovni mezi chlapci a dívkami.
Naopak práce Meyer, Sagvolden (2006) poukázala na významně nižší úroveň jemné
motoriky u dívek s dg. ADHD ve srovnání s chlapci. Tato studie ovšem srovnávala
pouze výkony dominantní ruky. Zdá se, že publikované závěry pouze potvrzují
výsledky práce Biederman et al. (1999), které říkají, že ačkoli se ADHD vyskytuje u
dívek méně často, pozorované symptomy jsou častokrát vážnější než u chlapců. Jak
ukazuje naše práce, výše zmíněné Biedermanovy závěry lze aplikovat i v oblasti hrubé
motoriky (viz kap. 6.2).
Závěrem je nutno zdůraznit, že námi publikované výsledky lze jen těžko
srovnávat s daty publikovanými v zahraniční literatuře, a to hned z několika důvodů: (1)
testy, které jsme použili v této práci, se liší od testů používaných v ostatních
zahraničních studiích, (2) počet probandů v naší studii se často výrazně liší od počtu
testovaných jedinců v ostatních studiích, (3) ukazuje se, že vzhledem k vlivu
jednotlivých subtypů poruchy ADHD by bylo přínosné blíže specifikovat konkrétní
subtypy i v naší práci, neboť jak dokládají mnohé zahraniční studie, právě subtyp
ADHD má mnohdy kruciální význam z hlediska motorické výkonnosti jedince.

6.2 Hrubá motorika horních a dolních končetin
V rámci realizovaných testů „Krabička“, „Malý talířový tapping“ a „Velký
talířový tapping“ bylo zjištěno, že porucha ADHD narušuje hrubou motoriku horních
končetin žáků věkové kategorie 9 – 11 let. Z hlediska významových hladin příslušných
Cohenových koeficientů ovšem nevyplývá zásadní míra vlivu poruchy ADHD na
úroveň hrubé motoriky horních končetin. Lze konstatovat, že na základě výsledků
provedených testů nebyla v této práci potvrzena hypotéza č. 2. Průměrná hladina
významnosti Cohenova koeficientu se pohybovala na úrovni 0,3 (d ∈ <0,17; 0,34>,
dominantní ruka). Odpověď na otázku, proč je v rámci souboru testovaných dětí úroveň
hrubé motoriky (v porovnání s úrovní jemné motoriky) s ohledem na přítomnost či
absenci poruchy vyrovnanější, můžeme nalézt při detailnějším rozboru chování žáků při
realizaci testů. U žáků bez poruchy ADHD jsme v drtivé většině případů pozorovali
extrémní přístupy k zadaným úkolům (lhostejný x vysoce aktivní přístup). Vzhledem ke
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skutečnosti, že jedinců s vysoce aktivním přístupem byla pouze minoritní část (3 žáci),
domníváme se, že tento fakt pravděpodobně zapříčinil menší diferenci výkonu ve
srovnání s jedinci s dg. ADHD. Naopak jedinci s dg. ADHD, i přes pozorované obtíže
(časté měnění úchopu elektronického pera, ztráta rychlosti tappingu, sledování displeje
s aktuálním počtem dotyků) vždy přistupovali k plnění úkolu s plným nasazením. Malý
rozdíl v průměrných dosažených výkonech obou skupin se pak projevuje malou
hodnotou Cohenova koeficientu. Úroveň hrubé motoriky byla následně vyhodnocována
s přihlédnutím k pohlaví žáků či výkonu dominantní a nedominantní ruky. I zde došlo
k naplnění našeho předpokladu, že výkony dominantní ruky byly vždy vyšší než-li
dosažené výkony rukou nedominantní. Obecně lze říci, že faktor vlivu dg. ADHD na
úroveň hrubé motoriky byl invariantní vůči pohlaví a reflektoval poměrné zastoupení
probandů v rámci testovaných skupin. Pozorovali jsme ovšem nižší průměrnou
výkonnost souboru dívek s dg. ADHD ve srovnání s chlapci s touto diagnózou (viz kap.
5.4 – 5.7).
K posouzení úrovně hrubé motoriky dolních končetin sloužil v této práci jediný
test – „Tapping dolní končetinou“. Obdobně jako hrubá motorika horních končetin je i
hrubá motorika dolních končetin u dětí s dg. ADHD narušena. Významová hladina
Cohenova koeficientu svědčí o malém faktoru vlivu poruchy na úroveň hrubé motoriky
testovaného souboru dětí (d = 0,38, dominantní ruka). Ukazuje se, že významnější
rozdíly ve vlivu poruchy na hrubou motoriku lze pozorovat při srovnání souboru
z hlediska pohlaví probandů. Zatímco u chlapců je tento vliv téměř zanedbatelný, u
dívek pozorujeme věcně významnou hladinu faktoru Cohenova koeficientu – střední
vliv poruchy na hrubou motoriku dolních končetin. Tento fenomén dokládá tvrzení
Biederman et al. (1999) o vážnějších projevech symptomů ADHD u dívek ve své práci
poukazuje na fakt, že ačkoliv dívky trpí poruchou ADHD méně častěji než-li chlapci,
vyskytne-li se tato porucha právě u dívek, je mnohdy doprovázena daleko silnějšími
symptomy. Z výše uvedeného vyplývá, že hypotéza č. 2 obecně nebyla potvrzena, avšak
v testovaném souboru dívek je naše hypotéza v rámci tohoto testu platná.
Motorickou úroveň chlapců s dg. ADHD sledovali i Stray et al. (2009) na
základě vyhodnocení testu neurologického hodnocení motorických funkcí (z ang.
„Motor Function Neurological Assessment“ - MFNU). Předmětem studie bylo 25
chlapců věkové kategorie 8-12 let s potvrzenou dg. ADHD a kontrolní vzorek 27
chlapců stejné věkové kategorie. Studie potvrzuje, že test MFNU spolehlivě odhaluje
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motorické problémy dětí s dg. ADHD a zároveň poukazuje na malý výskyt těchto
komplikací u jednotlivců bez dg. ADHD. Bez ohledu na detailní popis jednotlivých
subtestů22 zde zmiňujeme některé nejzajímavější výsledky. V subtestech házení a
chytání míče se nevyskytly problémy pouze u 12 %, resp. 20 % jedinců s dg. ADHD.
Naproti tomu kontrolní vzorek dosahoval bezproblémových výkonů v zastoupení
85,2 % a 66,7 % s ohledem na jednotlivé disciplíny. Za povšimnutí stojí také sledovaní
hrubé motoriky horních a dolních končetin v subtestech zvedání ruky a zvedání nohy (z
ang. „lifting arm“, „lifting leg“), kde dosahovali jedinci s ADHD bezproblémových
výsledků pouze v zastoupení 8 %, resp. 16 %. Kontrolní vzorek dětí ovšem dosahoval
bezproblémových výsledků v zastoupení 92,6 % a 88,9 %. Naopak vážné problémy se u
dětí s poruchou ADHD vyskytly v testech házení, chytání míče, zvedání ruky, zvedání
nohy, postupně v zastoupení 56 %, 48 %, 58 % a 48 %, což ve srovnání s kontrolním
vzorkem, který dosáhl poměrného zastoupení 0 %, 15 %, 0 % a 0 %, představuje věcně
významný rozdíl.
Výše uvedená studie, na rozdíl od našich zjištění, poukazuje na přítomnost
motorických dysfunkcí u velkého procenta dětí s dg. ADHD. Nesourodost
publikovaných údajů a námi zjištěných výsledků lze v tomto případě pravděpodobně
přisoudit nesrovnatelnému počtu subtestů v MFNU.
Studium problematiky úrovně motorických dovedností z hlediska pohlaví
probandů již bylo ověřeno na mnoha úrovních. Zajímavou studii motorické výkonnosti
žáků z hlediska pohlaví provedli Henderson, Hall (1982), ale bohužel tato studie
nenašla adekvátní oporu v literatuře. Publikované údaje se liší právě z hlediska
klíčových závěrů o vážnějších problémech v motorické koordinaci chlapců ve srovnání
s dívkami (Henderson, Hall, 1982; Hoare, Larkin, 1991). Na nutnost provedení
srovnávacích studií v populaci dívek poukazuje ve své studii i Stray et al. (2009), jehož
práce se zaměřuje výhradně na jedince mužského pohlaví.
V současnosti je širokou vědeckou komunitou přijímána představa, že velmi
významnou podmnožinou dětí s klinicky potvrzenou dg. ADHD tvoří jedinci
s problémy s motorickou koordinací – oblast hrubé motoriky. Nejnovější poznatky jsou
s těmito představami konzistentní a často dokládají komorbiditu vývojové poruchy
koordinace (z ang. Developmental Coordination Disorder – DCD) s diagnózou ADHD
(Pitcher, Piek, Barrett, 2002; Piek, Pitcher, Hay, 1999). Proto je možné, že děti
22

Detailní popis všech subtestů v rámci MFNU je možno nalézt v práci Stray et al. (2009).
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s dg. ADHD, které mají obtíže s motorikou, jsou ty, jež vykazují tzv. souběžnou
diagnózu ADHD a DCD. Zajímavé je, že některé studie sledující motorické dovednosti
dětí s ADHD, ovšem bez souběžné diagnózy DCD, ukazují, že motorická výkonnost
těchto dětí se výrazným způsobem neliší v porovnání s vrstevníky bez této poruchy
(Dewey, Cantell, Crawford, 2007; Licari, Larkin, 2008; Pitcher, Piek, Hay, 2003).
Nicméně je na tomto místě dlužno zmínit, že rozdíly v motorických procesech mezi
jedinci s dg. ADHD a kontrolním souborem byly také hojně zdokumentovány (Pitcher,
Piek, Barret, 2002; Schoemaker et al. 2005). To naznačuje, že i v případě nepřítomnosti
poruch pohybové koordinace děti s dg. ADHD nepracují optimálně z hlediska
motorických dovedností v porovnání s vrstevníky bez této poruchy. Pozorované
odchylky ovšem nemusejí být věcně významné (Dewey, Cantell, Crawford, 2007). Tyto
závěry z hlediska hrubé motoriky horních končetin výrazným způsobem podporují i
naše zjištění v testech „Krabička“ a „Malý talířový tapping“ (d ∈ <0,17; 0,34>,
dominantní ruka).

6.3 Lateralita horních a dolních končetin
Na základě výsledků stanovení laterality horních a dolních končetin lze
konstatovat, že hypotéza č. 3 nebyla potvrzena. Zkřížená lateralita byla zaznamenána
pouze u 28,3 % žáků s dg. ADHD (chlapci 30 %, dívky 26,7 %), naproti tomu žáci bez
poruchy vykazovali pouze 10 % výskyt zkřížené laterality (chlapci 13,3 %, dívky
6,7 %). Pozoruhodný je také počet případů ambidextrie horních končetin. Zjistili jsme,
že u žáků s dg. ADHD bylo zaznamenáno celkem 7 případů této nevyhraněnosti, oproti
9 případům u žáků bez poruchy.
Vzhledem k relativně velkému výskytu případů ambidextrie horních končetin,
spatřujeme jako jeden z nedostatků této práce malý počet testů pro stanovení laterality
horních končetin. Lze očekávat, že bylo-li by zařazeno větší množství relevantních
testů, bylo by možné přesněji určit lateralitu horních končetin a potažmo i lateralitu
párových orgánů ruka – noha. Z hlediska upřednostnění dolních končetin byla situace
vždy jednoznačná. Navíc byl výsledek testu „Vyťukávání rytmu“ vždy stvrzen dotazem
na odrazovou nohu žáka při sportovních aktivitách (dotaz následoval až po ukončení
testu, aby nedocházelo k ovlivnění testovaného žáka). Ve 100 % případů nastala shoda
s údaji vyhodnocenými na základě výše uvedeného testu.
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Stále větší skupina vědců se ztotožňuje s názorem, že atypická lateralita mozku
může mít zásadní vliv na riziko vzniku ADHD (Fassbender, Schweitzer, 2006; Hale et
al. 2005; Smalley et al. 2005). Termín atypická mozková lateralita byl poprvé navržen
při vyšetřování symptomů ADHD vyskytujících se u pacientů s pravostrannou poruchou
mozku (Heilman, Voeller, Nadeau, 1991) a na základě pozorování skutečnosti, že
mozková centra důležitá pro pozornost a regulaci vnějších podnětů, jsou pravostranně
vyhraněná (Corbetta et al. 1993; Pardo, Raichle, 1991). Nicméně, při důkladném studiu
dostupné literatury, neexistují relevantní studie zahrnující problematiku laterality
párových orgánů ruka-noha u jedinců s dg. ADHD.
Obecně termín lateralita odkazuje na skutečnost, že dvě mozkové hemisféry,
které jsou symetrické z hlediska vzhledu nejsou symetrické z hlediska vnitřní struktury
a funkce. To znamená, že určité funkce jsou rozdílně zpracovávány ve dvou oblastech
mozku. Lateralita tedy úzce souvisí s funkcí párových orgánů a nebo se dvěma podobně
uspořádanými oblastmi nepárových orgánů rozložených na pravé či levé straně těla
(Eysenck et al. 1972). Zatímco levá hemisféra má delší linii sylvian fissure23, relativně
více šedé kůry mozkové, větší planum temporale24 a širší okcipitální lalok, pravá
hemisféra bývá těžší, charakteristická větším Heschlovým závitem a frontálním lalokem
(Foundas, Leonard, Hanna-Pladdy, 2002; Kolb, Whishaw, 2003). Tato strukturní
asymetrie má za následek funkční asymetrii. Zatímco levá hemisféra se specializuje na
zpracování informací, které mají převážně analytický, lineární sériový a časový
charakter, pravá hemisféra je orientována na zpracování informací syntetického,
konfiguračního a komplexního charakteru (Borod, 1992; Hellige, 2001).
Ačkoli mezi preferencí horních a dolních končetin existuje určitá příbuznost,
jsou zde jisté důležité rozdíly. Zatímco jedna dolní končetin je dominantní pro přesné
pohyby, druhá je dominantní pro posturální stabilita (Bell, Gabbard, 2000). Lateralita
dolních končetin je méně ovlivňována okolním prostředím a kulturou. Levorucí lidé žijí
v „pravorukém“ světě, kde většina nástrojů je vyráběna pro pravoruké užívání. To by
mohlo vysvětlovat fakt, že někteří jedinci mající dominantní pravou horní končetinu
(pravděpodobně díky přeučení) mají dominantní levou dolní končetinu. To ovšem
nevysvětluje fakt, že existuje větší počet lidí, u kterých se vyskytuje zkřížená lateralita,
23
24

Laterální rýha koncového mozku oddělující laterální lalok od hlavní části mozkových hemisfér před
a nad ním. Výskyt je typický u většiny primátů krom poloopic (Ankel-Simons, 2007).
Trojúhelníková ploška kůry na horní ploše horního spánkového závitu bezprostředně nad
Heschlovým závitem (Koukolík, 2002).
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kdy mají dominantní levou horní a pravou dolní končetinu. Tento fakt popírá dřívější
výzkumy, že laterální preference u lidí je globální (Elias, Bryden, 1998).
Jedna z hypotéz pro vznik laterality je skutečnost, že první specializace hemisfér
byla na používání levé ruky pro unimanuální činnosti – tedy zapojení pravé hemisféry.
Posturální náročnost dále vedla k vývoji specializace levé hemisféry pro kontrolu
posturální opory (Elias, Bryden, 1998).
Jiná teorie vychází z předpokladu, že předci používali k držení prvních
primitivních nástrojů levou ruku, zatímco pravá ruka sbírala jídlo. K udržení stability
dále pomáhala levá noha. To vede k předpokladu, že se většinou vyskytuje nezkřížená
lateralita (dominantní pravá ruka a pravá noha) a že síla svalů nohy je větší na
nedominantní (stabilizační) noze. Tyto hypotézy byly potvrzeny v práci Hatta et al.
(2005).
Drnková, Sillabová (1993) uvádějí, že lidé s určitým stupněm pravorukosti mají
také z 95 % jistý stupeň pravonohosti. Avšak u jedinců, kteří mají dominantní levou
horní končetinu tato shoda není. Velká část levorukých lidí je současně pravonohých,
mají tak centrum pro řízení dominantní nohy v levém čelním laloku. Koordinace mezi
hemisférami u leváků je tak zřejmě složitější než u praváků. Bell, Gabbard (2000) ve
své studii zabývající se preferencí dolních končetin zjistili, že tato se v průběhu
dospělosti mění. Zvyšuje se počet lidí, kteří mají dominantní pravou nohu, zatímco u
levonohých jedinců tato změna většinou nenastává. Avšak v případě, že jedinec
vykazuje smíšenou lateralitu dolních končetin, dochází v průběhu života velmi často ke
změně preference na pravonohost.
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7 ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo porovnat úroveň jemné a hrubé motoriky horních
končetin žáků s poruchou ADHD a žáků bez této poruchy ve věkové kategorii 9 – 11
let. Dílčím cílem práce bylo porovnat úroveň hrubé motoriky dolních končetin a určit
lateralitu párových orgánů ruka-noha u výše uvedených skupin žáků.
K zhodnocení úrovně jemné motoriky žáků s a bez poruchy ADHD byly použity
testy „Spirála“, „Tečkovací test“, „Korálky“ a k určení stranové preference (laterality) u
horních končetin testy „Zvoneček“ a „Sirky“. Dalšími použitými testy „Krabička“,
„Malý talířový tapping“ a „Velký talířový tapping“ jsme zjišťovali úroveň hrubé
motoriky horních končetin. Test „Tapping dolní končetinou“ hodnotil úroveň hrubé
motoriky dolních končetin a test „Vyťukávání rytmu“ sloužil k určení laterality dolních
končetin. Velikost věcné významnosti rozdílů průměrně dosažených výkonů mezi žáky
s dg. ADHD a bez ní jsme stanovili pomocí Cohenova koeficientu d.
Bylo zjištěno, že diagnóza ADHD významným způsobem ovlivňuje jemnou
motoriku dominantní ruky v rámci testované skupiny žáků, a to především v testech
„Tečkování“ a „Korálky“. Lze konstatovat, že s výjimkou testu „Spirála“ byla
potvrzena hypotéza č. 1. Z výsledků testů pro stanovení úrovně hrubé motoriky horních
a dolních končetin vyplývá, že hypotéza č. 2 potvrzena nebyla. Můžeme se jen těžko
domnívat, co je příčinou pozorovaných rozdílných vlivů poruchy ADHD na jemnou
motoriku horních končetin vs. hrubou motoriku horních a dolních končetin.
Objektivnější vysvětlení by snad mohlo přinést jen rozsáhlejší šetření na větším vzorku
žáků a detailnější studium jednotlivých subtypů ADHD, které mohou mít zásadní vliv
na míru motorické dysfunkce u dětí. Z celkového souboru 60 testovaných žáků
s poruchou ADHD byla zkřížená lateralita zaznamenána pouze u 28,3 % těchto žáků
(chlapci 30 %, dívky 26,7 %), naproti tomu žáci bez poruchy vykazovali pouze 10 %
výskyt zkřížené laterality (chlapci 13,3 %, dívky 6,7 %). U sledovaného souboru žáků
tedy nebyla potvrzena hypotéza č. 3.
Na základě výsledků našeho výzkumu a dotazníku (příloha č. 9), který byl s žáky
realizován v rámci předložené práce, bychom u žáků s poruchou ADHD doporučili více
se věnovat sportovním aktivitám, které nepodporují agresivní sklony (tajkvondo, karate,
box, šerm) a mohou pomoci k lepšímu rozvoji jemné i hrubé motoriky (např. volejbal,
fotbal, plavání, lukostřelba). Kolektivní sporty zároveň vedou žáka k týmové spolupráci.
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Příloha č. 2 Informovaný souhlas
Vážení rodiče,
jsem studentka závěrečného ročníku Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné výchovy a
sportu na Univerzitě Karlově a v rámci své diplomové práce se zabývám problematikou
motoriky a laterality u žáků na 1. stupni základní školy. Proto Vás prosím o spolupráci
s Vašimi dětmi, které absolvují zcela jednoduché úkoly typu: předávání korálků
z krabiček, tečkování do kroužků, obkreslování spirály atd., trvání jednoho sezení cca
10 minut. Získané výsledky budou anonymní a sloužit pouze ke studijním účelům.
Děkuji
S pozdravem Bc. Zuzana Otipková
email: z.otipkova@seznam.cz
tel.: +420739336119
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…………………………………..
datum a podpis rodiče

Příloha č. 3 Charakteristika a popis jednotlivých testů
Test 1 – Spirála (foto viz příloha č. 4)
Charakteristika: Test jemné motoriky pro pravou a levou horní končetinu.
Zařízení a pomůcky: Uzavřená místnost, židle, stůl, skór list, tužka (tloušťka 0,5 mm),
stopky.
Provedení: Diagnostikovaný jedinec sedí na židli za pracovním stolem a na stůl před něj
umístíme skór list. Na vnitřní stránce skór listu jsou ve dvou šedých čtvercových polích
o straně délky 50 mm předkresleny bílou barvou spirály stejného tvaru i délky. Největší
průměr spirál je 41 mm, tloušťka (šířka) spirály je 2 mm. Úkolem diagnostikované
osoby je připravenou psací potřebou nakreslit spirálu do vyznačeného prostoru obrazce,
který má tvar spirály, a to od vnějšího kraje do jeho středu. Následně vyšetřující požádá
diagnostikovanou osobu, aby si vzala do nepreferované ruky připravenou psací potřebu
předepsané tloušťky stopy a umístila psací hrot na začátek spirály, tj. na úsečku délky 2
mm ohraničující spirálu na vnějším okraji. Poté vyšetřující vyzve diagnostikovanou
osobu k zahájení testu a začne měřit čas, který zastaví až s koncem provedení, tj.
v momentu, kdy jedinec protne psací potřebou úsečku ukončující spirálu ve středu pole.
Hodnocení a záznam: Při testu se hodnotí přesnost pohybu a počet chyb. Pokud
diagnostikovaná osoba při kreslení opustí psací potřebou vymezený prostor
(„přetáhne“), počítá se každé takové přerušení (opuštění a navrácení se do vymezeného
prostoru) za chybu, kdy jsou k celkovému času po zvládnutí úkolu připočítány 2
vteřiny.
Pokyny a pravidla:
•

na základě předchozí diagnostiky vyšetřující určí, která horní končetina je u
diagnostikované osoby nepreferovaná, protože ta bude testem podrobena jako
první,

•

diagnostikovaný jedinec začíná vždy svou nepreferovanou končetinou, jelikož je
známo, že pokud by test provedl nejdříve svou preferovanou končetinou, byla by
snaha druhé nepreferované končetiny výkon vyrovnat, či-li výsledky by byly
zkreslené,

•

pohybový úkol vysvětlíme a názorně předvedeme správný a chybný tah psací
potřebou,

•

v testovací místnosti nesmí být hluk či jiné rušivé faktory,
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•

spirála v pravém poli je určena pro práci pravé ruky a v levém poli pro ruku
levou,

•

spirála se kreslí jedním tahem (psací potřeba je v neustálém kontaktu se skór
listem),

•

po celou dobu testování nesmí diagnostikovaný měnit polohu skór listu,

•

mezi testováním pravé a levé ruky je vymezeno 30 vteřin odpočinku,

•

test je prováděn bez zácviku (diagnostikovaný si nemůže test vyzkoušet),

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu najevo, že porozuměla danému úkolu,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu signál pro spuštění času,

•

po každém kreslení si vyšetřující zapíše výsledný čas pro danou horní končetinu
(Musálek, 2012, v tisku).

Test 2 – Tečkování (foto viz příloha č. 4)
Charakteristika: Test jemné motoriky pro pravou a levou horní končetinu.
Zařízení a pomůcky: Uzavřená místnost, židle, stůl, skór list, tužka (tloušťka 0,5 mm),
stopky.
Provedení: Diagnostikovaný jedinec sedí na židli za pracovním stolem a na stůl před něj
umístíme skór list. Na vnitřní stránce skór listu jsou dvě pole kroužků, kde každé z polí
obsahuje 90 stejných kroužků. Průměr jednoho kroužku je 2 mm. Úkolem
diagnostikované osoby je v určeném čase 30 vteřin co nejrychleji vyznačovat pomocí
připravené psací potřeby tečky do kroužků tak, aby byla tečka umístěna uvnitř kroužku.
Směr i začátek umisťování teček je na svobodné vůli diagnostikované osoby.
Hodnocení a záznam: Při testu se hodnotí přesnost pohybu a počet teček. Pokud je tečka
umístěna na obvodu kroužku nebo vně, není tato tečka započítávána do celkového
výkonu.
Pokyny a pravidla:
•

na základě předchozí diagnostiky vyšetřující určí, která horní končetina je u
diagnostikované osoby nepreferovaná, protože ta bude testem podrobena jako
první,

•

diagnostikovaný jedinec začíná vždy svou nepreferovanou končetinou, jelikož je
známo, že pokud by test provedl nejdříve svou preferovanou končetinou, byla by
snaha druhé nepreferované končetiny výkon vyrovnat, či-li výsledky by byly
zkreslené,
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•

pohybový úkol vysvětlíme a názorně předvedeme správné a chybné umístění
tečky v kroužku,

•

v testovací místnosti nesmí být hluk či jiné rušivé faktory,

•

kroužky v pravém poli jsou určeny pro práci pravé ruky a v levém poli pro ruku
levou,

•

mezi testováním pravé a levé ruky je vymezeno 30 vteřin odpočinku,

•

test je prováděn bez zácviku (diagnostikovaný si nemůže test vyzkoušet),

•

test je ukončen po 30 vteřinách,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu najevo, že porozuměla danému úkolu,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu signál pro spuštění času (Musálek,
2012, v tisku).

Test 3 – Korálky (viz také příloha č. 4)
Charakteristika: Test jemné motoriky pro pravou a levou horní končetinu.
Zařízení a pomůcky: Uzavřená místnost, židle, stůl, 2x krabička od sirek, 20 korálků
stejné barvy (průměr 5 mm), pinzeta (délka 150 mm), stopky.
Provedení: Diagnostikovaný jedinec sedí na židli za pracovním stolem. Na stůl před něj
umístí vyšetřující pinzetu a dvě krabičky od sirek (otevřené, pouze spodní část) ležící za
sebou tak, aby k nim měly obě ruce stejně daleko, přičemž v bližší z nich je 20 korálků
a druhá je prázdná. Úkolem diagnostikovaného je přemisťovat v daném čase 30 vteřin
pinzetou korálky po jednom kuse z plné do prázdné krabičky, přičemž si může druhou
rukou držet krabičku s korálky na stole. Pokud diagnostikované osobě při přemísťování
korálek upadne, vezme si pinzetou ihned z krabičky další. Test je realizován 2x.
Hodnocení a záznam: Při testu se hodnotí celkový počet přemístěných korálků do
prázdné krabičky, přičemž nezapočítáváme ty korálky, které se nepodařilo správně
přemístit (spadly na stůl, zem). Vyšetřující do skór listu ihned po skončení testu
zapisuje počet přemístěných korálků pro příslušnou končetinu.
Pokyny a pravidla:
•

na základě předchozí diagnostiky vyšetřující určí, která horní končetina je u
diagnostikované osoby nepreferovaná, protože ta bude testem podrobena jako
první,

•

diagnostikovaný jedinec začíná vždy svou nepreferovanou končetinou, jelikož je
známo, že pokud by test provedl nejdříve svou preferovanou končetinou, byla by
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snaha druhé nepreferované končetiny výkon vyrovnat, či-li výsledky by byly
zkreslené,
•

pohybový úkol vysvětlíme a názorně pinzetou předvedeme správné přemístění
korálku do prázdné krabičky,

•

v testovací místnosti nesmí být hluk či jiné rušivé faktory,

•

mezi testováním pravé a levé ruky je vymezeno 30 vteřin odpočinku,

•

test je prováděn bez zácviku (diagnostikovaný si nemůže test vyzkoušet),

•

test je ukončen po 30 vteřinách,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu najevo, že porozuměla danému úkolu,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu signál pro spuštění času (Musálek,
2012, v tisku).

Test 4 – Krabička (viz také příloha č. 4)
Charakteristika: Test hrubé motoriky pro pravou a levou horní končetinu.
Zařízení a pomůcky: Uzavřená místnost, židle, stůl, krabička od sirek, stopky.
Provedení: Diagnostikovaný jedinec sedí na židli za pracovním stolem a na stůl před něj
položí vyšetřující zavřenou prázdnou krabičku od sirek přední stěnou nahoru. Úkolem
diagnostikovaného je otáčet napnutou rukou (nedochází k flexi v loketním kloubu)
krabičku tak, aby střídavě pokládal přední a zadní stěnu na desku stolu po dobu 30
vteřin, kdy je čas ukončen.
Hodnocení a záznam: Při testu se hodnotí počet správných otočení krabičky. Po
skončení testu si vyšetřující ihned zapisuje celkový výkon jedince u dané končetiny.
Pokyny a pravidla:
•

na základě předchozí diagnostiky vyšetřující určí, která horní končetina je u
diagnostikované osoby nepreferovaná, protože ta bude testem podrobena jako
první,

•

diagnostikovaný jedinec začíná vždy svou nepreferovanou končetinou, jelikož je
známo, že pokud by test provedl nejdříve svou preferovanou končetinou, byla by
snaha druhé nepreferované končetiny výkon vyrovnat, či-li výsledky by byly
zkreslené,

•

pohybový úkol vysvětlíme a názorně předvedeme správné a špatné otočení
krabičky,

•

krabička se musí stále dotýkat některou svou částí stolu (nezvedá se ze stolu),
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•

v testovací místnosti nesmí být hluk či jiné rušivé faktory,

•

mezi testováním pravé a levé ruky je vymezeno 30 vteřin odpočinku,

•

test je prováděn bez zácviku (diagnostikovaný si nemůže test vyzkoušet),

•

test je ukončen po 30 vteřinách,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu najevo, že porozuměla danému úkolu,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu signál pro spuštění času (Musálek,
2012, v tisku).

Test 5 - Malý talířový tapping (foto viz příloha č. 7)
Charakteristika: Test hrubé motoriky pro pravou a levou horní končetinu.
Zařízení a pomůcky: Uzavřená místnost, stůl, židle, zásuvka, stopky, přístroj pro
tapping horních končetin (Lafayette Instrument Company, Lafayette, Indiana, USA,
model 58024C) – součástí je elektronické pero, tappingová deska, kabely.
Provedení: Diagnostikovaný jedinec sedí na židli za pracovním stolem a před něj je na
stůl instalováno zařízení pro tapping horních končetin. Na stole leží tappingová deska
opatřena vodivou destičkou ve tvaru čtverce pro přenos signálu elektronického
(tappingového) pera, měřící přístroj a elektronické pero. Úkolem diagnostikované osoby
je po dobu 30 vteřin se co nejvícekrát dotknout koncem elektronického pera tappingové
desky na příslušné straně.
Hodnocení a záznam: Při testu se hodnotí celkový počet provedených dotyků za
příslušný čas, přičemž lze při testu sledovat na displeji přístroje aktuální stav o počtu
dotyků. Po ukončení testu si vyšetřující ihned zapíše počet dotyků pro příslušnou
končetinu.
Pokyny a pravidla:
•

na základě předchozí diagnostiky vyšetřující určí, která horní končetina je u
diagnostikované osoby nepreferovaná, protože ta bude testem podrobena jako
první,

•

diagnostikovaný jedinec začíná vždy svou nepreferovanou končetinou, jelikož je
známo, že pokud by test provedl nejdříve svou preferovanou končetinou, byla by
snaha druhé nepreferované končetiny výkon vyrovnat, či-li výsledky by byly
zkreslené,

•

pohybový úkol vysvětlíme a názorně předvedeme správný a špatný dotyk
elektronickým perem na tappingové desce,
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•

v testovací místnosti nesmí být hluk či jiné rušivé faktory,

•

doporučuje se na přístroji nezapínat zvukové signály, z důvodu narušení průběhu
testování (zvláště u dětí s dg. ADHD),

•

elektronické pero držíme stejným způsobem jako běžné psací potřeby,

•

mezi testováním pravé a levé ruky je vymezeno 30 vteřin odpočinku,

•

test je prováděn bez zácviku (diagnostikovaný si nemůže test vyzkoušet),

•

test je ukončen po 30 vteřinách,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu najevo, že porozuměla danému úkolu,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu signál pro spuštění času (Musálek,
2012, v tisku).

Test 6 - Velký talířový tapping (foto viz příloha č. 7)
Charakteristika: Test hrubé motoriky pro pravou a levou horní končetinu.
Zařízení a pomůcky: Uzavřená místnost, stůl, židle, zásuvka, stopky, přístroj pro
tapping horních končetin (Lafayette Instrument Company, Lafayette, Indiana, USA,
model 58024C) – součástí je elektronické pero, tappingová deska, kabely.
Provedení: Diagnostikovaný jedinec sedí na židli za pracovním stolem a před něj je na
stůl instalováno zařízení pro tapping horních končetin. Na stole leží tappingová deska
opatřena na pravé a levé straně okraje desky vodivou destičkou ve tvaru čtverce pro
přenos signálu elektronického (tappingového) pera. Úkolem diagnostikované osoby je
po dobu 30 vteřin se co nejvícekrát dotknout koncem elektronického pera tappingové
desky vždy 1x na pravé a 1x na levé straně. U pravé horní končetiny diagnostikovaná
osoba začíná dotykem na pravém okraji desky a pokračuje dotykem na levém okraji
desky, přičemž elektronické pero je vedeno vzduchem a není v kontaktu se středem
tappingové desky, kde by mohlo dojít k jejímu poškození. U levé horní končetiny
diagnostikovaná osoba začíná dotykem na levém okraji desky a pokračuje dotykem na
pravém okraji desky, kde se opět vyhýbá kontaktu pera s tappingovou deskou.
Hodnocení a záznam: Při testu se hodnotí celkový počet provedených dotyků za
příslušný čas, přičemž lze při testu sledovat na displeji přístroje aktuální stav o počtu
dotyků. Po ukončení testu si vyšetřující ihned zapíše počet dotyků pro příslušnou
končetinu.
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Pokyny a pravidla:
•

na základě předchozí diagnostiky vyšetřující určí, která horní končetina je u
diagnostikované osoby nepreferovaná, protože ta bude testem podrobena jako
první,

•

diagnostikovaný jedinec začíná vždy svou nepreferovanou končetinou, jelikož je
známo, že pokud by test provedl nejdříve svou preferovanou končetinou, byla by
snaha druhé nepreferované končetiny výkon vyrovnat, či-li výsledky by byly
zkreslené,

•

pohybový úkol vysvětlíme a názorně předvedeme správný a špatný dotyk
elektronickým perem na tappingové desce na pravé i levé straně,

•

v testovací místnosti nesmí být hluk či jiné rušivé faktory,

•

doporučuje se na přístroji nezapínat zvukové signály, z důvodu narušení průběhu
testování (zvláště u dětí s dg. ADHD),

•

elektronické pero držíme stejným způsobem jako běžné psací potřeby,

•

mezi testováním pravé a levé ruky je vymezeno 30 vteřin odpočinku,

•

test je prováděn bez zácviku (diagnostikovaný si nemůže test vyzkoušet),

•

test je ukončen po 30 vteřinách,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu najevo, že porozuměla danému úkolu,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu signál pro spuštění času (Musálek,
2012, v tisku).

Test 7 - Tapping dolní končetinou (viz také příloha č. 4)
Charakteristika: Test hrubé motoriky pro pravou a levou dolní končetinu.
Zařízení a pomůcky: stůl a stopky.
Provedení: Diagnostikovaná osoba stojí bokem k pracovnímu stolu tak, že blíže ke stolu
je nejprve preferovaná dolní končetina. Úkolem diagnostikovaného je provádět ve stoje
po dobu 30 vteřin tapping dolní končetinou tak, že pohyb je veden v předozadní rovině.
Diagnostikovaný jedinec se dotkne patou nohy země před sebou a špičkou nohy země
za sebou, přičemž rozsah pohybu je délka jedné stopy diagnostikovaného. Poté
vyšetřující vyzve diagnostikovanou osobu k začátku tappingu a začne měřit čas.
Hodnocení a záznam: Po skončení časového limitu vyšetřující ihned zapíše počet
správně provedených dotyků do skór listu.
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Pokyny a pravidla:
•

na základě předchozí diagnostiky vyšetřující určí, která dolní končetina je u
diagnostikované osoby nepreferovaná, protože ta bude testem podrobena jako
první,

•

diagnostikovaný jedinec začíná vždy svou nepreferovanou končetinou, jelikož
je známo, že pokud by test provedl nejdříve svou preferovanou končetinou, byla
by snaha druhé nepreferované končetiny výkon vyrovnat, či-li výsledky by byly
zkreslené,

•

pohybový úkol vysvětlíme a názorně předvedeme správný a špatný dotyk země
dolní končetinou,

•

v testovací místnosti nesmí být hluk či jiné rušivé faktory,

•

při realizaci testu se může diagnostikovaný držet jednou rukou pracovního stolu
pro zachování stability,

•

mezi testováním pravé a levé nohy je vymezeno 30 vteřin odpočinku,

•

test je prováděn se zácvikem 2 doteků země každou dolní končetinou,

•

test je ukončen po 30 vteřinách,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu najevo, že porozuměla danému úkolu,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu signál pro spuštění času (Musálek,
2012, v tisku).

Test 8 – Zvoneček (viz také příloha č. 5)
Charakteristika: Test laterality horních končetin.
Zařízení a pomůcky: Uzavřená místnost, stůl, židle, kovový zvoneček.
Provedení: Diagnostikovaný jedinec sedí na židli za pracovním stolem. Na stůl před něj
položíme kovový zvoneček tak, aby k němu měly obě ruce stejně daleko. Potom
diagnostikovanou osobu požádáme, aby jednou rukou vzala zvoneček a zazvonila.
Hodnocení a záznam: Do skór listu si vyšetřující zapíše provedení buď pravou nebo
levou rukou.
Pokyny a pravidla:
•

v testovací místnosti nesmí být hluk či jiné rušivé faktory,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu najevo, že porozuměla danému úkolu,
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•

při testování používáme výhradně zvoneček z kovového materiálu, abychom
záměrně ztížili provedení daného úkolu (při použití jiného materiálu by
vyšetřovaný mohl stejně dobře zazvonit i nepreferovanou horní končetinou, což
by značně zkreslilo výsledky testování),

•

z psychologického hlediska diagnostikovaný jedinec při testování bude chtít
zazvonit na zvoneček co nejlépe, tudíž se předpokládá, že úkol provede svou
dominantní, preferovanou končetinou (Musálek, 2012, v tisku).

Test 9 – Sirky (foto viz příloha č. 6, viz také příloha č. 5)
Charakteristika: Test laterality horních končetin.
Zařízení a pomůcky: Uzavřená místnost, stůl, židle, kreslicí karton formátu A3
s obdélníkovými poli, sirky 9 ks.
Provedení: Diagnostikovaný jedinec sedí na židli za pracovním stolem. Na stůl před něj
položíme kreslicí karton formátu A3 tak, že delší strana kartonu je zároveň s hranou
stolu, u které diagnostikovaný sedí. Na kreslicím kartonu je ve třech obdélníkových
polích stejných barev o rozměrech 6 x 3 cm umístěno celkem devět sirek (po třech
v každém poli). Jeden obdélník je umístěn na levé straně kartonu tak, že jeho delší
strana splývá s levým okrajem kartonu, jeho kratší strana je vzdálena 10 cm od dolního
okraje kartonu. Druhý obdélník je umístěn symetricky na pravé polovině kartonu. Osa
třetího – „prostředního“ obdélníku leží na kratší ose kartonu a jeho kratší strana má od
horního kraje kartonu vzdálenost 7 cm. Místo, kam bude diagnostikovaný skládat –
řadit sirky, je rovněž obdélník, barevně odlišný s rozměry 15 x 8 cm, osově souměrný
podle kratší osy kartonu, jeho delší strana má vzdálenost 5 cm od dolního okraje
kartonu. Úkolem diagnostikovaného je brát sirky postupně po jedné ze všech tří
barevných polí a umisťovat je do velkého obdélníku tak, aby vypadaly jako „kůly
v plotě“.
Hodnocení a záznam: Vyšetřující po každém přemístění sirky zapisuje do skór listu,
kterou horní končetinou byla sirka přemístěna (pravou, levou).
Pokyny a pravidla:
•

pohybový úkol vysvětlíme a názorně předvedeme,

•

v testovací místnosti nesmí být hluk či jiné rušivé faktory,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu najevo, že porozuměla danému úkolu,

•

výběr sirek z polí je čistě na svobodné vůli diagnostikovaného,
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•

test není časově omezen (Musálek, 2012, v tisku).

Test 10 - Vyťukávání rytmu (viz také příloha č. 5)
Charakteristika: Test laterality dolních končetin.
Zařízení a pomůcky: židle.
Provedení: Diagnostikovaná osoba sedí na židli ve volném prostoru. Vyšetřující
vytleská jednoduchý rytmus o maximálním počtu 5 tlesknutí. Úkolem diagnostikované
osoby je vyťukat slyšený rytmus jednou dolní končetinou do podlahy.
Hodnocení a záznam: Do skór listu vyšetřující zapíše, která dolní končetina (pravá,
levá) realizovala daný úkol.
Pokyny a pravidla:
•

pohybový úkol vysvětlíme a názorně předvedeme,

•

v testovací místnosti nesmí být hluk či jiné rušivé faktory,

•

diagnostikovaná osoba dá vyšetřujícímu najevo, že porozuměla danému úkolu,

•

test není časově omezen (Musálek, 2012, v tisku).
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Příloha č. 4 Záznamový arch k testům „Spirála“, „Tečkovací test“, „Korálky“,
„Krabička“ a „Tapping dolní končetinou“
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Příloha č. 5 Záznamový arch k testům „Zvoneček“, „Sirky“ a „Vyťukávání
rytmu“
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Příloha č. 6 Čtvrtka papíru A3 se čtyřmi obdélníkovými poli a sirkami k určení
laterality horních končetin (foto naležato)
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Příloha č. 7 Přístroj pro zjišťování úrovně hrubé motoriky horních končetin Lafayette Instrument Company, Lafayette, Indiana, USA, model 58024C
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Příloha č. 8 Přehledová tabulka významových hladin Cohenových koeficientů
z hlediska pohlaví u jedinců bez dg. ADHD a jedinců s dg. ADHD

Tab. č. 1 Vliv pohlaví na výkon dominantní a nedominantní končetiny u jedinců s dg.
ADHD v příslušných testech

dominantní ruka

nedominantní ruka

„Spirála“

0,61

0,32

„Tečkovací test“

0,17

0,18

„Korálky“

0,07

0,11

„Krabička“

0,33

0,64

„Malý talířový tapping“

0,15

0,12

„Velký talířový tapping“

0,13

0,19

„Tapping dolní končetinou“

0,08

0,13

Název testu

Tab. č. 2 Vliv pohlaví na výkon dominantní a nedominantní končetiny u jedinců bez dg.
ADHD v příslušných testech

dominantní ruka

nedominantní ruka

„Spirála“

0,77

1,03

„Tečkovací test“

0,13

0,35

„Korálky“

0,02

0,18

„Krabička“

0,25

0,88

„Malý talířový tapping“

0,19

0,11

„Velký talířový tapping“

0,04

0,11

„Tapping dolní končetinou“

0,18

0,27

Název testu
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Příloha č. 9 Přehled a četnost sportovních aktivit a zájmových činností u žáků s a
bez dg. ADHD
Tab č. 1 Přehled výsledků dotazníku u chlapců s dg. ADHD
Sportující žáci

málo
(1-2 x týdně)
1

často
(3 x týdně)

Nesportující žáci

intenzivně
(4-5 x týdně)

taekwondo

2

Nebaví ho sportovat.

3

fotbal

4

taekwondo

5

taekwondo

6
7

kanoistika
plavání

8

Posmívali se mu.

9

taekwondo

10

taekwondo

11

taekwondo

12

taekwondo

13

plavání

14

plavání

15
16

Šikanovali ho.
fotbal

17
18

uvedení důvodu

Nebyl přijat skupinou.
plavání

19

Často je nemocný.

20

Nebyl přijat skupinou.

21

florbal

22

Často nemocný.

23

taekwondo

24

florbal

25

Problémy ve skupině.

26

taekwondo

27

taekwondo

28

taekwondo

29

taekwondo

30

Neuvedl důvod.
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Tab č. 2 Přehled výsledků dotazníku u dívek s dg. ADHD
Sportující žáci

málo
(1-2 x týdně)
1

plavání

2

skauting

3

skauting

4

skauting

5

plavání

6

plavání

často
(3 x týdně)

Nesportující žáci

intenzivně
(4-5 x týdně)

7

uvedení důvodu

Problémy ve skupině.
volejbal

8
9

Měla těžký úraz.
házená

10
11

Nebyla přijata skupinou.

12

Neuvedla důvod.

13

Často nemocná.

14

plavání

15

Nebaví jí to.

16

roztleskávačky

17

roztleskávačky

18

plavání

19
20

Byla šikanována.
plavání

21

Posmívali se jí.

22

Často nemocná.

23

Nebaví jí to.

24

Měla těžký úraz.

25

volejbal

26

Nebyla přijata skupinou.

27

Posmívali se jí.

28

Nebaví jí to.

29

Nebaví jí to.

30

Byla šikanována.
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Tab č. 3 Přehled výsledků dotazníku u chlapců bez dg. ADHD
Sportující žáci

málo
(1-2 x týdně)

často
(3 x týdně)

1

Nesportující žáci

intenzivně
(4-5 x týdně)
tenis, atletika

2

florbal

3

basketbal

4

Nebaví ho sportovat.

5
6

tenis
basketbal

7

golf, florbal

8

tenis, florbal

9

basketbal

10

basketbal

11

plavání

12

basketbal

13
14

tenis
basketbal

15

basketbal

16

basketbal, hry

17

basketbal

18

tenis

19

Neuvedl důvod.

20

taekwondo

21

fotbal

22

basketbal

23

tenis

24

házená

25

basketbal

26

tenis

27

atletika

28

plavání

29

florbal

30

uvedení důvodu

cyklistika
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Tab č. 4 Přehled výsledků dotazníku u dívek bez dg. ADHD
Sportující žáci

málo
(1-2 x týdně)
1

tenis

2

tanec

3

tenis

4
5

často
(3 x týdně)

Nesportující žáci

intenzivně
(4-5 x týdně)

aerobik
atletika

6
7

Chodí na keramiku a vaření.
plavání

8

florbal

9

atletika

10

volejbal

11
12

Ještě se nerozhodla.
roztleskávačky

13
14

uvedení důvodu

Nedostatek financí.
tenis

15

Není sportovně nadaná.

16

Těžký zdravotní úraz.

17

atletika

18

tanec

19

atletika

20
21

aerobik
aerobik

22

Nebaví jí to.

23

Nestihla se přihlásit.

24

Nedostatek financí.

25

basketbal

26

roztleskávačky

27

basketbal

28

tenis

29

basketbal, tenis

30

házená
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