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Abstrakt 

 

Název práce:  
 
Masáž jako kompenzační prostředek grafomotorického výkonu u dětí s mozkovou obrnou.  

Cíle práce: 
 
Cílem diplomového výzkumu je ověřit pozitivní účinek uvolňující masáže u dětí s 

mozkovou obrnou ve vztahu k aktuálnímu grafomotorickému výkonu.  

Metody: 
 
Práce je koncipována jako vnitroskupinový experimentální výzkum. Pretest a posttest je 

proveden pomocí vybrané položky Ozeretzkého testu a pomocí nestandardizovaného Testu 

kroužků a Testu vln.  

Výsledek: 
 
Pomocí použitých metod nebyl prokázán  pozitivní efekt uvolňující masáže na aktuální 

grafomotorický výkon dětí s mozkovou obrnou. 

Klí čová slova: 
 
grafomotorika, mozková obrna, uvolňující masáž, účinky masáže 
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Abstract 

 

Title: 
 
Massage as a mean of a compensation of graphomotor performance by children with 

Cerebral Palsy.  

Objective: 
 
The objective of diploma thesis is to verify a positive effect of relaxing massage by 

children with Cerebral Palsy relate to current graphomotor performance. 

Methods: 
 
The work is conceived as intraclass experimental research. The pre-test and the post-test is 

carried out by means of the selected items Ozeretzkij´s test and  the Test of circles and the 

Test of waves.  

Results: 
 
The methods used in the research did not prove the relationship between the use of the 

relaxing massage and  the current graphomotorics performance by children  with cerebral 

palsy. 

Key words: 
 
graphomotoric, cerebral palsy, relaxing massage, effects of massage 
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I. Úvod 

 

Masáž je nedílnou součástí rehabilitace a léčebné terapie již po staletí a i v dnešní 

době odlišné druhy a techniky masáže pomáhají mnoha lidem s rozdílnými problémy 

každý den. Hojné použití masáže je odrazem víry v její pozitivní účinky a přínos pro lidský 

organismus. Proto studium a výzkum účinků masáže je aktuálním tématem mnoha vědců a 

odborníků, kteří se snaží tyto hypotézy potvrdit.  

I přes zlepšení prevence, diagnostiky a léčebných metod mozkové obrny, je stále 

tato porucha nejčastější hybnou poruchou a počet dětí s MO má stále rostoucí trend. 

Terapie masáží má využití a důvěru i v této oblasti a většina dětí s MO se s masáží setkává 

pravidelně, kdy masáž dostávají buď od odborníků nebo od svých rodičů či známých. Od 

masáže si odborníci slibují především psychické uvolnění a svalovou relaxaci, které děti 

s MO mohou velmi těžko dosáhnout z důvodu spasticity svalů.  

Pro nekontrolovatelnost tenze svalů se u jedinců s MO vyskytují problémy v oblasti 

grafomotoriky. Předpokladem pro kreslení a psaní je uvolněná ruka. Pokud se 

v grafomotorice vyskytuje velký tlak na tužku a kostrbaté písmo, je to odrazem ztuhlosti 

svalů a kloubů potřebných pro psaní. V těchto případech se provádí různé uvolňovací 

cviky jako např. kreslení prsty na velkou tabuli či do písku. Domníváme se, že dalším 

kompenzačním prostředkem grafomotorického výkonu u dětí s MO může být i uvolňující 

masáž, která by podle popisovaných účinků masáže v odborné literatuře mohla dosáhnout 

stejného prospěchu jako zmíněné a doporučované uvolňující cviky.  

Ke zkoumání vztahu uvolňující masáže, grafomotoriky a mozkové obrny nás 

přivedly výsledky bakalářského výzkumu, který se zabýval stejnou problematikou, avšak u 

nespecifické skupiny dětí, které měly odlišné poruchy. Pozitivní výsledek právě u jedince 

s MO nás nasměroval k tomuto chronickému onemocnění a naším záměrem je tento kladný 

efekt masáže u této skupiny dětí ověřit. Diplomová práce je tak dalším krokem a novým 

stupněm poznání tohoto tématu a věříme, že získané znalosti a zkušenosti z bakalářského 

zkoumání budou důležitým přínosem pro tento výzkum. 

Grafomotorika a grafomotorické testy nám slouží jako měřící procedura, která 

zjišťuje vztah mezi uvolňující masáží a MO. Tento vztah byl již na základě odlišných 

měřících prostředků zkoumán s kladnými výsledky, a proto i my předpokládáme, že 

budeme moci dětem s MO masáž doporučit jako vhodný prostředek ke zlepšení jejich 

grafomotorického výkonu a usnadníme jim tak náročnou činnost jakým psaní dozajista je. 



 10 

II. Teoretická východiska 

 

2. 1 Teorie grafomotoriky 

 

Výsledky plánovaného výzkumu jsou závislé na grafomotorickém výkonu dětí 

s mozkovou obrnou. Je tedy zřejmé, že teorie grafomotoriky je nedílnou součástí této 

práce, a to především z důvodu použití správné testovací metody k hodnocení pozitivního 

či negativního efektu masáže. Dále bychom se měli seznámit s problematikou 

grafomotoriky, jejími složkami, vývojem a rozvojem z důvodu pochopení komplexnosti 

tohoto pojmu, a to i ve vztahu k diskusi získaných výsledků. 

V době od obhajoby bakalářské práce vzniklo mnoho nových příruček pro 

předškoláky a malé školáky, pomocí kterých si děti v různých grafomotorických cvičení 

s bohatou tématikou mohou uvolňovat a připravovat ruku na psaní. Pracovních sešitů a 

knížek plných grafomotorických aktivit se podle mého hledání vydalo dvacet pět. 

Grafomotorika a její rozvoj je tak stále aktuální téma a v současném školském systému se 

zřejmě stala důležitou součástí  předškolní intervence. Dokazuje to i pět nových 

metodických příruček, které nabízí nejen pracovní sešit na rozvoj grafomotoriky, ale 

obsahují i potřebnou teorii zabývající se jemnou motorikou a grafomotorikou 

z pedagogického a psychologického pohledu. Dále jsem nalezla čtyři nově vyšlé publikace, 

kde je grafomotorika součástí přípravy dítěte do školy či rozvoje logopedie.  

Na téma týkající se rozvoje grafomotoriky právě u dětí s mozkovou obrnou bylo 

v posledních letech napsáno šest bakalářských a diplomových prací. Problematikou 

grafomotoriky u postižených dětí se nadále zabývá docentka Masarykovy University 

Dagmar Opatřilová, která roku 2010 vydala upravenou publikaci „Pedagogická intervence 

v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou“. Tato knížka je 

nenahraditelným zdrojem této práce. Již z prvního vydání roku 2003 bylo z této publikace 

čerpáno mnoho informací o vývoji a rozvoji nejen grafomotoriky, ale též hrubé a jemné 

motoriky.  

Prostudováním nově vydaných publikací jsem se nedozvěděla žádné nové 

informace a skutečnosti, o které bych mohla obohatit teorii grafomotoriky, kterou jsem 

detailně a komplexně zpracovala již v bakalářské práci. Malé poznámky byly dopsány 

pouze v kapitole 2. 1. 3. týkající se Vojtovy metody. Teorii grafomotoriky jsem obohatila o 
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kapitolu 2. 1. 9., kde se zabývám úchopy. Znalost druhů úchopů je potřebná vzhledem 

k jejich kazuistickému hodnocení během grafomotorického výkonu dětí.  

Složky grafomotoriky, základní pojmy a zařazení grafomotoriky, vývoj hrubé, 

jemné motoriky a grafomotoriky, posturální systém, zásady při nácviku grafomotoriky a 

problematika laterality, tedy kapitoly 2. 1. 1. až 2. 1. 10. s výjimkou kapitoly o úchopech, 

si dovoluji zachovat v návaznosti na bakalářský výzkum v původním znění. Následující 

teorie je citována z obhájené bakalářské práce Jany Fojtové z roku 2009.  

 

2. 1. 1 Složky grafomotoriky 

Aby se dítě mohlo naučit psát, jsou nezbytné základní zkušenosti v oblasti učení a 

prožívání. Dítě musí nejdříve v přímém smyslu chápat své okolí a uchopit předměty v něm 

rukama, tělem, očima a ušima, aby mohlo převádět zkušenosti i do abstraktních pojmů. 

Když si například nikdy vědomě neohmatalo kruh, nedovede si kruh ani představit 

v myšlenkách, ani tento geometrický obrazec namalovat (Looseová, 2001).  

Psaní jako senzomotorická činnost je endogenně závislá na nervových 

mechanismech, tzn. na kvalitě poznávacích funkcí (vnímání, představ, pozornosti, paměti, 

myšlení), na stavu smyslů (zraku, sluchu, řeči) a na svalové vyzrálosti ruky i celého těla. 

Exogenně je závislá na úrovni rodinného a školního prostředí, zejména na metodických 

postupech a vedení (Doležalová, 1998).  

Podle Bednářové (2006) rozumíme termínem grafomotorika tu část jemné motoriky 

a psychických funkcí, kterou potřebujeme při kreslení a psaní, a jejíž stupeň vývoje 

významnou měrou poznamenává kresbu i písemný projev. Z psychických funkcí jsou to 

především: rozumové předpoklady, zrakové vnímání (diferenciace, analýza, syntéza), 

senzomotorická koordinace, prostorové vnímání, volní úsilí, pozornost. 

Do oblasti jemné motoriky patří kromě grafomotoriky i oční pohyby a mistrovským 

dílem jemné motoriky jsou pohyby jazyka a mluvidel při řeči (Šturma in Říčan et.al., 

2006). Vlastní vyvození grafému je postaveno na koordinaci činnosti zrakového (a 

sluchového) analyzátoru s hrubou i jemnou motorikou (Valenta, Müller, 2007). Grafém je 

základní strukturní jednotka písemné podoby jazyka. Grafémy zahrnují písmena abecedy, 

číslice a interpunkční a jiná znaménka.  

Každý jedinec má jinou, individuálně typickou strukturu schopností, v níž mohou 

být různé nápadnosti, nerovnoměrnosti, vzácněji i větší výkyvy, některé dílčí kompetence 
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mohou přesahovat oblast široké normy. Vyrovnaná úroveň všech dílčích schopností je 

mnohem vzácnější (Vágnerová in Říčan et.al., 2006). Mezi všemi oblastmi vývoje a mezi 

jednotlivými vývojovými kroky jsou úzké souvislosti. Vývoj podléhá hierarchickému 

pořadí. Pro narušený vývoj je charakteristické mimo jiné přeskočení nezbytných 

vývojových kroků, případně změna přirozeného průběhu vývoje a narušené propojení 

jednotlivých oblastí. Přiložený obrázek č. 1 ilustruje vývoj dítěte a již zmíněné souvislosti 

mezi oblastmi vývoje.  

 

Obr. 1 Smysly, integrace jejich podráždění a jejich konečné produkty (Looseová, 2001) 

 

Vývoj jednotlivých funkcí neprobíhá izolovaně, ale komplexně. Např. pod 

rozvojem zrakového vnímání je uvedena dovednost dítěte sebrat hrozinku dvěma prsty 

(zaměřené vnímání na tak malý detail). Přitom nikdo pochybuje, že pro tuto dovednost 

pouhé zrakové vnímání nestačí, že je nutná souhra s jemnou motorikou ruky (Looseová, 

2001). 

Kvalita vizuálních funkcí je závislá na zrání specifických struktur i na učení. tj. na 

zkušenosti. Vývoj zrakové percepce probíhá v jednotlivých dílčích oblastech rozdílným 

tempem (Vágnerová in Říčan et.al., 2006): 

- „ Konstantnost vnímání, tj. schopnost rozlišit a identifikovat určitý tvar bez ohledu 

na jeho velikost, polohu, eventuálně pozadí či překrytí usnadňuje vizuální orientaci. 

Tato schopnost se rozvíjí již od raného věku, ale zjevného pokroku dosahuje až 

mezi 4. a 7. rokem. 
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- Postupně se rozvíjí i schopnost diferencovat polohu obrazce. Její rozvoj probíhá ve 

fázích, které na sebe navazují. Nejdříve se děti naučí rozlišovat horizontální 

polohu, rozdílnost obrácených tvarů se uvědomují již předškoláci. Jedním z důvodů 

ranějšího rozvoje této dovednosti může být i větší stabilita polohy nahoře-dole 

vzhledem k pozici dítěte. Diferenciace vertikální polohy je obtížnější, ve větší míře 

závisí na pozici posuzovatele, a to může být pro dítě matoucí. Kromě zkušenosti ji 

ovlivňuje i zrání a funkční diferenciace určitých oblastí pravé mozkové hemisféry, 

k níž dochází přibližně v  6-7 letech. Znalost úrovně vizuální diferenciace je 

potřebná pro posouzení školní zralosti.  

- Na konci předškolního věku, resp. mnohdy ještě na počátku školní docházky, se 

rozvíjí zraková fixace a koordinace očních pohybů, jejich vývoj je ve značné míře 

závislý na zrání. Podílí se na ní různé oblasti mozku, mimo jiné i kůra čelního 

laloku, jejíž funkční diferenciace je časově lokalizovaného období 6-7 let. Vnímání 

nezralých dětí je útržkovité a povrchnější, protože nesystematicky přeskakují od 

jednoho detailu ke druhému a čas, který by mohly věnovat systematickému 

prohlížení, se vinnou neúčelných očních pohybů značně redukuje“ (Vágnerová in 

Říčan et.al., 2006). 

 

V mnoha činnostech musí být zraková percepce koordinována s jinou aktivitou, 

nejčastěji motorickou. Vnímání dítěti poskytuje zpětnou vazbu o přesnosti různých 

aktivit a podporuje tak rozvoj mnoha dovedností.  

 Nedostatky zrakové percepce mohou být zapříčiněny opožděným či 

nerovnoměrným vývojem, ale i specifickým poškozením příslušných oblastí CNS, 

resp. jejich funkční koordinace (Vágnerová in Říčan et. al., 2006).  

 Sluchové vnímání dozrává ve stejné době jako zraková percepce, tj. mezi 5. a 7. 

rokem. Rozvoj sluchové percepce, zejména fonemického sluchu, je stimulován 

každodenní zkušeností. Většina dětí denně slyší mluvenou řeč a věnuje jí patřičnou 

pozornost, protože potřebuje rozumět sdělení různých lidí. Vzhledem k tomu, že 

zvukové podněty mají omezené časové trvání a nelze je vnímat libovolně dlouho, je 

uplatnění této schopnosti značně závislé na kvalitě pozornosti (Vágnerová in Říčan et. 

al., 2006).  

- „ Sluchová diferenciace. Šestileté děti dovedou bez problému rozlišovat většinu 

fonémů, tj. zvuků mluvené řeči svého rodného jazyka. Bez problému slyší 

rozdíly zvukové podoby jednotlivých slov, zejména těch, která znají. Sluchová 
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diferenciace závisí na dobrém zvládnutí jazyka, pozitivně ji ovlivňuje 

zafixovaná slovní zásoba, protože dítě bude snadněji rozlišovat známá slova, 

Nejde tedy o pouhou sluchovou percepci, ale o určitý způsob vnímání řeči. 

Sluchovou diferenciaci v oblasti mluvené řeči zatěžuje skutečnost, že znění 

izolovaných hlásek není zcela totožné s jejich zvukovou podobou v rámci 

slabiky či slova.  

- Sluchová analýza a syntéza. Významnou složkou sluchové percepce je 

schopnost analýzy a syntézy, tj. schopnost vnímat mluvený projev jako celek, 

složený z určitých částí, tj. slov, která se rovněž skládají z nějakých jednotek, 

jejichž pořadí je závazné. V předškolním věku má sluchová percepce mluveného 

projevu převážně implicitní charakter: dítě vnímá, co mu jiný člověk sděluje, 

ale těžko by dovedlo diferencovat, z jakých hlásek a slabik se takové sdělení 

skládá. V období kolem 6 let se významně zlepšuje schopnost rozlišovat slova ve 

větě, jejich počet a pořadí a hledat v těchto slovech určité samohlásky“ 

(Vágnerová in Říčan et. al., 2006). 

 

2. 1. 2 Základní pojmy a zařazení grafomotoriky 

Podobně jako psychický vývoj je i motorický vývoj založen dědičně a ovlivňován 

prostředím, v němž dítě vyrůstá. Motorika  je souhrn všech pohybů lidského těla, celková 

pohybová schopnost organismu. Schopnost pohybů kosterního svalstva (příčně 

pruhovaného), které umožňují člověku přemísťování těla a pracovní výkon, se označuje 

souhrnně mobilita (Opatřilová, 2003).  

Odrazem určitého psychického stavu je psychomotorika. Je to souhrnné označení 

pohybových projevů člověka, které jsou projevem jeho psychickým funkcí a jeho 

psychického stavu např. smích, mimika, pláč (Opatřilová, 2003).  

Opatřilová (2003) dále definuje hrubou a jemnou motoriku: Hrubá motorika  je 

zajišťována velkými svalovými skupinami. Je to souhrn pohybových aktivit dítěte, 

postupné ovládání a držení těla, koordinace horních a dolních končetin, rytmizace pohybů. 

Jemná motorika je řízena aktivitou drobných svalů, kde se jedná o postupné 

zdokonalování jemných pohybů rukou, uchopování a manipulace s drobnými předměty.  

Jemná motorika zahrnuje (Opatřilová, 2003):  

- grafomotoriku, která označuje pohybovou aktivitu při grafických činnostech 
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- logomotoriku, což je pohybová aktivita mluvních orgánů při artikulované řeči 

- mimiku, nebo-li motoriku mimickou, pohybovou aktivitu obličeje 

- oromotoriku, pohyby dutiny ústní 

- vizuomotoriku, která se týká pohybové aktivity se zpětnou vazbou zrakovou 

Pod pojmem motorika (hybnost) tedy rozumíme souhrn veškerých pohybů živého 

organismu, ať již probíhají jako jednotlivé pohybové dovednosti nebo automatické 

pohybové návyky. Z výše uvedeného tedy vyplývají tyto složky motoriky (Opatřilová, 

2003): pohyby spontánní, pohyby reflexní (vázané na určitý podnět), pohyby záměrné 

(volní, k určitému účelu) a pohyby expresivní (projevy psychického stavu).  

Dalším důležitým klíčovým pojmem, který je základním předpokladem pro 

motoriku, je svalový tonus. Svalový tonus je napětí svalových vláken mezi počátkem a 

úponem svalu. Tonus kosterního svalstva je řízen nervy a nervovými podněty z CNS, 

jejichž poruchy mohou tonus zvyšovat nebo snižovat, při narušení nervu. Je to napětí stálé 

na rozdíl od svalové kontrakce, která je jen při určité činnosti. Svalový tonus se mění se 

ztrátou vědomí, ve spánku a v narkóze. Mizí při přerušení nervových drah a po smrti. Na 

svalový tonus působí motorická inervace (pyramidová a extrapyramidová), avšak též 

inervace senzitivní a vegetativní, chemismus svalový i mimosvalový, vlivy hormonální, 

endokrinní i humorální a stav psychický (Opatřilová, 2003).  

 Základní pohyby při psaní a kreslení tedy vycházejí z hrubé motoriky, z pohybu 

velkých kloubů. Proto pokud se dítěti kreslení nedaří, je hrubá motorika první oblastí, na 

které je dobré se zaměřit. Z rozvoje hrubé motoriky vychází rozvoj motoriky jemné, z té 

pak rozvoj grafomotoriky (Svobodová, 1997 in Novohradská, 2007). 

 Abychom poznali, které vjemové zkušenosti potřebuje dítě pro svůj vývoj, musíme 

být informováni o tom, jak obvykle probíhá vývoj dítěte (Looseová, 2001).  

 

2. 1. 3 Zákonitosti vývoje motoriky u člověka 

O důležitých zákonitostí vývoje nás informuje vývojová kineziologie, která se 

zabývá motorickým vývojem dítěte a dává nám jasná pravidla k rozpoznání ideální 

hybnosti dítěte.  

V léčbě pohybem si zvláštní pozornosti zasluhuje dílo profesora Václava Vojty, 

které se zabývá vývojem pohybu od novorozeneckého věku až do dosažení bipedální 
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lokomoce. Vývojová kineziologie umožňuje analýzu pohybu od nejranějších vývojových 

stádií (Marešová a kol, 2011).  

Vývoj posturálních funkcí je spolehlivým kritériem vývoje pohybového systému. 

Způsob reakce dítěte na náhlou změnu polohy osového orgánu v prostoru je proto 

rozhodující pro hodnocení vývojového stadia funkce osového orgánu a tento test má větší 

výpovědní hodnotu nežli prosté pozorování spontánního chování dítěte. 7 posturálních 

testů podle Vojty umožní včasnou diagnostiku i menších pohybových poruch již ve 3-4 

měsíci věku, tj. dříve nežli klasické neurologické či pediatrické vyšetření, které může zjistit 

menší vývojové poruchy až teprve kolem třetího trimenonu, kdy dochází k pokusům o 

vertikalizaci (Véle, F., 1996).  

Včasná diagnostika hybné poruchy dítěte je nesmírně důležitá vzhledem k jeho 

dalšímu motorickému vývoji. Při správném ohodnocení ohrožení motorického vývoje 

může být okamžitě zahájena rehabilitační léčba. Je obecně známo, že plasticita CNS 

(obnovování neuronálních spojení, eventuelně vytváření dalších spojení, přejímání funkcí 

na úrovni CNS apod.) je v ranném věku dítěte největší. Zjištění neideálních polohových 

reakcí při zkoušce 7 posturálních testů může tedy dětem usnadnit jejich budoucnost.  

Vojta (1997) ve svém článku uvádí, že dnes má 70% novorozenců totožné modely 

posturální reaktivity, jak demonstruje set 7 polohových reakcí. Zbylých 30 % novorozenců 

je roztříděno podle stupňů abnormality (neideálně utvářené dílčí modely) v těchto reakcích. 

U těch nejtěžších nemá ani jedna ze setu 7 polohových reakcí ani jeden dílčí model 

normální. Končetiny mají obvykle stereotypní držení ve flexi nebo extenzi. Hlava je 

reklinována, držení trupu je asymetrické, ručky v pěst. 

Doc. Kolář (1997) napsal článek o významu vývojové kineziologie, kde mj. uvádí, 

že kineziologický obsah posturální reaktibility odpovídá příslušnému stupni vývoje 

posturální aktivity. Z motorické odpovědi vyvolané změnou polohy je možné zcela přesně 

odečíst dosaženou úroveň antigravitačních, rovnovážných a fázických funkcí, které se v 

průběhu posturální ontogeneze vyvíjejí na základě vývoje orientačních mechanismů. 

Orientace dítěte uvádí do chodu mechanismus CNS automaticky zajišťující vzor držení a 

pohyb (lokomoci). Již od 6 týdnů, kdy se objevuje začátek orientačních mechanismů, se 

mění celkové držení těla. V průběhu posturálního vývoje se tak realizují motorické 

programy, globální motorické vzory, které jsou uloženy v mozku jako hotová matrice. Sval 

je v rámci těchto programů začleněn do přesně vymezených funkcí. Nebo-li, jestliže 

například pasivně změníme u dítěte polohu, tak dojde ke zcela zákonité motorické 
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odpovědi. Tato motorická reakce vychází z integrace aference vyplývající z polohy a 

opory.  

Pomocí vývojové kineziologie lze tedy již u tříměsíčního dítěte určit, zda se bude 

vertikalizovat za půl roku, zda bude jednou navštěvovat normální školu.  

Nejdůležitější vyjádření CNS ukazuje „šermíř“. Kojenec starý 6 týdnů v poloze 

šermíře (též „úchop matky“, dítě je v poloze na zádech): pravá paže je napřažena směrem 

k matce, palečky obou rukou se uvolnily z dlaniček, akra obou nohou jsou flektována 

včetně prstců, ústa jsou pootevřena a špička jazýčka je mezi dásněmi, obě končetiny na 

pravé straně (na straně čelistní) jsou v zevní rotaci, pravá paže (paže na straně čelistní je 

v pravoúhlém postavení k tělu). Tato porucha v prvních týdnech života znamená ohrožení 

vývoje dítěte nejen ve vývoji motorickém, nýbrž i mentálním (Vojta, 1997).  

 

Arnold Gesell formuloval některé zákonitosti vývoje, které podle něho platí sice 

obecně, ale evidentně byly odvozeny hlavně z vývoje nejmenšího dítěte – především 

z vývoje kojenecké motoriky (Langmeier, Krejčířová, 2006):  

1. princip vývojového směru  naznačuje zákonitý posun v prostoru během času, 

tj. postupné ovládání jednotlivých částí těla podle tělesného růstu. 

- kefalokaudální postup naznačuje, že ovládání těla postupuje stejným 

směrem jako somatický růst – od hlavy k patě, tedy od aktivního 

ovládání hlavičky až po postavení na chodidla.  

- proximodistální postup naznačuje posun od centra těla k periférii, 

pohyby horních i dolních končetin začínají aktivně celkovými pohyby 

především v ramenních a kyčelních kloubech a postupně přecházejí 

k zápěstí a na prsty, resp. na chodidla.  

- ulnoradiální postup naznačuje posun od malíčkové strany dlaně 

k palcové při aktivním úchopu, tj. směrem ke klešťovém úchopu mezi 

palec a ukazováček („špetka“) 

2. princip střídavého „proplétání“ antagonistických neuromotorických funkcí 

je patrný zejména ve střídání dominance flexorů a extenzorů 

3. princip funk ční asymetrie odkazuje na tendenci k postupné specializovanosti 

pravé a levé strany těla, a to opět na stále vyšší úrovni. Symetrické rozložení 

končetin je u zralých novorozenců (kolem 1 měsíce) vystřídáno převážně 

asymetrickým (tzv. tonický šíjový reflex). Tento reflex ustupuje kolem 3 

měsíců a je nahrazován symetrickým rozložením končetin. Po 6 měsíci dochází 
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k unilaterálnímu natahování a uchopování předmětů jednou rukou – obvykle 

tou, která je k předmětu blíže (kojenec ruce střídá, dominance ruky se vyhrazuje 

až v druhém a výrazněji ve třetím roce věku, ale u některých dětí ještě později).  

4. princip individualizace – každé dítě se rodí jako jedinečné individuum 

s docela svérázným  způsobem růstu, i když zákonitá sekvence vývoje je 

obecně zachována, každé je jiné a má svérázné znaky, které lze sledovat od 

narození až do dospělosti 

5. princip autoregulace – vývoj je v podstatě spojitý proces postupu na stále 

vyšší úroveň, přičemž však k pokrokům v jednotlivých oblastech nedochází 

hladce a vyrovnaně. U všech dětí pozorujeme naopak výkyvy a fluktuace, které 

jsou řízené dítětem samým při přechodu na vyšší stupeň (např. ubývání počtu 

hodin spánku denně s rostoucím věkem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Hlavní mezníky neuropsychického vývoje dítěte v prvém roce života (Langmeier, 

Krejčířová, 2006)  

 



 19 

Vývoj motorických dovedností jedince probíhá po celý život, může být ovšem  

zkomplikován vrozenými vadami, nemocí či úrazem. V předškolním a hlavně v mladším 

školním věku je interindividuální variabilita tak velká, že je nutné přistupovat k jedinci 

s vysoce individuálním přístupem a s ohledem na možnosti vyplývající z jeho zdravotního 

stavu. Neúspěchy v motorických aktivitách prožívá dítě mnohem hůře než neúspěchy 

v kognitivní oblasti (Opatřilová, 2003). 

 

2. 1. 4 Vývoj hrubé motoriky 

Vývoj hrubé motoriky závisí na genetických podmínkách, způsobu výživy, a to 

prenatální a postnatální, na pohybové výchově a stimulace, individuálních zvláštnostech a 

v neposlední řadě na duševním rozvoji. Kojenecké období je charakterizováno prudkým 

tempem tělesného vývoje, kdy zpočátku se jedná o pohyby neuvědomělé (reflexní), které 

se postupně mění v uvědomělé, cílené a koordinované (Opatřilová, 2003).  

Po narození jsou končetiny v poloze na bříšku v úplném flexním držení a hlavičku 

dítě otáčí ze střední polohy stranou. Typické jsou reflexní plazivé pohyby. V sedě hlava 

klesá dopředu a záda jsou výrazně kulatá (Opatřilová, 2003). Novorozenec je po motorické 

stránce ve srovnání s mláďaty jiných druhů značně nehotový a vysloveně nezralý, a proto 

je odkázán na péči okolních osob (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

Kojenecké období je pro další vývoj rozhodující a ukazuje zřetelně základní 

vrozené dispozice dítěte. Prudký psychický vývoj dítěte v prvém roce života má zákonitý 

průběh a je jistě z velké části určován tělesným růstem a zejména zráním centrální nervové 

soustavy (Langmeier, Krejčířová, 2006). Tyto zákonitosti vývoje jsou popsané a obrázkem 

doložené v předchozí kapitole. Zmínila bych, že v sedmém měsíci zaznamenáváme první 

koordinaci ruky a nohy, kdy si dítě hraje s nožkami (Opatřilová, 2003).  

V batolecím období vidíme pokrok ve dvou oblastech: v hrubé i jemné motorice a 

v řeči. Průměrné dítě v jednom roce začíná obvykle s prvními nedokonalými samostatnými 

krůčky, ale teprve mezi třináctým a patnáctým měsícem začíná chodit samostatně. Od 

patnáctého měsíce je již chůze jistější, padá zřídka a dovede většinou strnule utíkat. 

Dvouleté dítě již utíká dobře a už téměř vůbec nepadá (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

Kolem dvou let si batole vyleze na postel a sleze, je schopno chůze po nerovném 

terénu, poměrně dobře běhá a za ruku jde ze schodů. Mezi 2.-3. rokem umí dítě nakročit na 
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chodník, sejít z chodníku, učí se jezdit na tříkolce a dochází k postupnému zlepšování 

celkové koordinace pohybů (Opatřilová, 2003).  

V předškolním období jsou změny méně nápadné, neboť se již netýkají tolik 

„kritických“ lidských dovedností, přesto jsou však tyto změny velmi významné. Vcelku 

bychom motorický vývoj mohli označit jak o stálé zdokonalování, zlepšenou pohybovou 

koordinaci, větší hbitost a eleganci pohybů. Větší zručnost dítěte se projeví v rychle 

narůstající soběstačnosti – samostatně jí, samo se svléká, obléká, umí si umýt ruce atd. 

Cvičí svou zručnost i v mnohých hrách s pískem, s kostkami, s plastelínou a zejména 

ovšem při kresbě, kde se uplatní rychlý růst jeho rozumového pochopení světa (Langmeier, 

Krejčířová, 2006).  

V mladším školním věku je vývoj pohybových i ostatních schopností do značné 

míry závislý na tělesném růstu. Významně a souvisle se během celého období zlepšuje 

hrubá i jemná motorika. Pohyby jsou rychlejší, svalová síla je větší a nápadná je zejména 

zlepšená koordinace všech pohybů celého těla. S tím souvisí rostoucí zájem o pohybové 

hry a sportovní výkony, které vyžadují obratnost, vytrvalost a sílu. Závisí na tom však i 

zlepšený výkon při učení psaní a kreslení.  

 

2. 1. 5 Vývoj jemné motoriky 

O novorozeneckém období hovoříme od narození do tří měsíců. Pohyby dítěte 

v této době jsou spontánní a reflexní. Tyto pohyby jsou rychlé a nekoordinované 

(Opatřilová, 2003). Pozorujeme tedy spontánní pohyby, které jsou živé, ale omezené. Pěsti 

novorozence jsou většinou zaťaté a nejsou dosud připraveny pro aktivní úchop 

(Langmeier, Krejčířová, 2006).  

Kojenecké období trvá od třetího měsíce do jednoho roku. Zákonitosti vývoje 

kojenecké motoriky jsou popsány v kapitole 4.1.3., které sice platí obecně, ale byly 

odvozeny právě z tohoto období.  

Dítě postupně uvolňuje sevření ruky a ve čtvrtém měsíci začíná vědomě uchopovat 

předměty. V šestém měsíci uchopuje tzv. hrabavým, dlaňovým úchopem. To znamená, že 

používá čtyři prsty s vyloučením palce. Předměty uchopuje oběma rukama. Zhruba 

v sedmém měsíci uchopuje dítě předměty samo a zachycuje je nadhmatem mezi napjatý 

palec a ukazováček. Vývoj v tomto stadiu vrcholí tím, že dítě si plynule a za kontroly 

zraku přendává hračku z jedné ručky do druhé. V desátém měsíci uchopuje už i malé 
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předměty ohnutým palcem a ukazováčkem v opozici, hovoříme o klešťovém úchopu. 

V tomto období umí dítě již i předměty pouštět, což je náročnější (Opatřilová, 2003).  

Období batolete je od jednoho roku do tří let. Jak již bylo napsáno u vývoje hrubé 

motoriky, v tomto období dochází k významným změnám především v oblasti jemné a 

hrubé motoriky a v řeči. Upustit předmět záměrně a přesně je obtížný úkol, jeho splnění 

vyžaduje složitou souhru neuromuskulárních funkcí. Koncem kojeneckého období mělo 

pouštění spíše ještě ráz vyhazování či „vrhání“. Teprve po dosažení prvního roku je akt 

pouštění předmětu jemnější a lépe načasovaný (Langmeier, Krejčířová, 2006). Kolem 

patnáctého měsíce staví na sebe dítě dvě kostky, v osmnácti měsících tři kostky, ve dvou 

letech šest kostek  a kolem třetího roku staví věže a mosty (Opatřilová, 2003).  

V počáteční fázi dítě provádí mnoho zbytečných pohybů, které postupně mizí, 

vyhasínají a zůstávají účelové pohybové vzory. Mechanická manipulace s předměty se 

stává smysluplnou, dítě napodobuje, později konstruuje. Koordinace pohybu ruky je 

přesnější a diferencovanější (Opatřilová, 2003).  

Postupně se zdokonaluje i jemná motorika prstů. V patnácti měsících dává korálky 

do hrnku a také je vyndává, ve třech letech dovede navlékat korálky na návlek s pevným 

hrotem (Opatřilová, 2003). Pokroky v jemné motorice zaznamenáváme i v sebeobsluze, a 

to při jídle, při oblékání a svlékání, umývání atd.  

V tomto věku je důležité soustavně pozorovat dítě a poprvé posoudit, zda dává 

přednost některé ruce a pokud ano, která to je. Mezi prvním a druhým rokem se dítě 

pokouší o první čárání. Tužku drží celou dlaní, čmárání je nahodilé a nepřesné. Pohyb 

vychází z celého těla. Koordinace se postupně zkvalitňuje, ve dvou letech se dítě pokouší 

napodobovat svislé čáry a kroužení. Dva a půl až tříleté dítě se již zajímá i o kvalitu 

kresby. Často kresbu pojmenovává až je hotová, a to na základě podobnosti se skutečností  

(Opatřilová, 2003).  

V kojeneckém i batolivém období má velký význam hra, která prvně uspokojuje 

potřebu aktivity a později přispívá k rozvoji motoriky a poznávacích procesů.  

Jako předškolní věk se označuje období od tří let až po vstup do školy a v tomto 

období zaznamenáváme znatelné zpomalení vývoje. Vývoj je plynulejší, vyhraňují se první 

rozdíly mezi dětmi. Pohyby dítěte jsou hbitější, plynulejší a výrazně koordinovanější. Dítě 

začíná projevovat zájem o různé nástroje, učí se s nimi manipulovat. Pro další vývoj má 

velký význam rozvoj manuální zručnosti a senzomotorické koordinace (Opatřilová, 2003).  

Tříleté dítě ovládá už své pohyby rukou natolik, že mu nedělá obtíže napodobit 

různý směr čáry – dovede nápodobu vertikální, horizontální i kruhové čáry, třeba jenom 
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podle předlohy. Ve čtvrtém roce ovládne i kresbu křížku, v pátém roce je schopno 

napodobit čtverec a asi v šestém roce trojúhelník (Langmeier, Krejčířová, 2006). Tříleté 

dítě se učí zacházet s tužkou, pastelkami a fixy. Tužku už nedrží mezi dlaní jako dříve, ale 

mezi ukazovákem, prostředníkem a palcem (úchop špetkou). Rádo si hraje s plastelínou 

(Novohradská, 2007).   

Kolem čtvrtého roku se výrazně vyhraňuje lateralita (souhra párového orgánu oko-

ruka). Dominantní ruka se uplatňuje především ve složitějších úkonech, které jsou náročné 

na koordinaci a přesnost (Opatřilová, 2003).  

Postupně dochází k přesné senzomotorické koordinaci a zlepšování pohybového 

vývoje, což se projeví v sebeobsluze. Neustálou činností a pohybem je motorika budována 

a zdokonalována. V tomto období dítě zvládá práci s nůžkami, hází a chytá míč, kreslí a 

maluje. V konstruktivních hrách je stále přesnější, pracuje podle předlohy. Ve čtyřech 

letech staví bránu z pěti kostek a v pěti letech schody.  

Na manuální zručnosti je závislá kresba, jejíž vývoj je závislý na vývoji jemné 

motoriky. Nejvýznamnější etapu ve vývoji dětské kresby je spontánní realismus, o kterým 

hovoříme právě v předškolním období. Dětská kresba není protějškem reality, ale obrazem 

představy. Svobodová (1997) uvádí v souvislosti s vývojem kresby vývoj postavy. Po 

sledovaném čmárání a nereálném znázornění následuje difuzní obraz (člověk, slunce, 

strom, auto). První náznak postavy je charakterizován hlavonožcem, který se postupně 

mění v trupohlavonožce – lineární znázornění. Následuje montovaná figura, kde je stále 

více detailů. Postava se postupně zdokonaluje dvojdimenzionálním znázorněním končetin. 

Vrcholem je syntetická kresba a kreslení profilu, pohybu (Opatřilová, 2003).  

Kresba lidské postavy se využívá při zjišťování úrovně školní zralosti a hodnocení 

obsahové a formální  stránky dětské kresby má vývojovou i diferenciální diagnostickou 

hodnotu. 

Opatřilová (2003) shrnuje pojem kresba těmito slovy: vývoj kresby je vázán 

duševním vývojem a případným omezením v jemné motorice. V kresbách se uplatňuje 

podíl psychického typu dítěte, individuální vlastnosti a záliby. Kresba ukáže mentální 

úroveň dítěte, schopnost reprodukce členěných celků, stupeň rozvoje jemné motoriky, 

souhru oko-ruka, soustředěnost a schopnost úkol dokončit, představivost, fantazii, paměť, 

abstrakci, lateralitu a analyticko-syntetickou činnost.  

Pro lepší představivost vývoje jemné motoriky a grafomotoriky přikládám obrázek 

orientačního posouzení vývoje dětí předškolního věku:  
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Obr. 3 Orientační posouzení vývoje dětí předškolního věku (Langmeier, Krejčířová, 2006) 

 

2. 1. 5. 1 Základní předpoklady pro jemnou motoriku ruky 
 

Pro kvalitní práci ruky musí být zajišt ěno (Novohradská, 2007):  

1. svalový tonus a přiměřená svalová síla 

2. normální kožně-kinestetická aference  (převedení kinestetických aferentních 

podnětů příslušnými oblastmi CNS na motorické eferentní podněty pro 

odpovídající motorické efektory) 

3. neporušenost opticko-prostorových vztahů, které provádějí koordinaci dle 

souřadnic v prostoru a s určitou mírou generalizace dávají pohybu plynulost, 

ladnost (v podobě „kinestetické melodie“) 

4. koordinace oko-ruka (vizuomotorika) 

5. zvládnutí časoprostoru (opticky i hmatem), ve kterém se bude zamýšlený pohyb 

provádět 

6. vnímání, kvalita kožního povrchového čití a hlubokého čití 
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7. podrobné poznávání prostoru – sterognózie (schopnost poznat tvar předmětu 

hmatem bez kontroly zraku) 

8. kognitivní funkce (obratná motorika má úzký vztah k intelektu, dobré paměti, 

emocím) 

 

2. 1. 6 Grafomotorický vývoj 

U dítěte nejprve sledujeme v jaké fázi pohybového vývoje se nachází, zda psací 

pohyb vychází z ramene, lokte či zápěstí. Tomu přizpůsobíme plochu a psací náčiní. 

Snažíme se poznat dítě a jeho dosavadní zkušenosti natolik, aby mohlo postupovat od 

známého k neznámému a od lehčí formy k formě pro něj náročnější (Svobodová, 1997).  

 Looseová (2001) ve své publikaci uvádí podrobný vývoj grafomotoriky:  

• 2 - 4 měsíce - náhodné uchopení 

• 4 - 6 měsíců - radikálně – palmární (dlaňový) úchop 

• 11 – 13 měsíců - jemný pinzetový (klíšťový) úchop, izolované používání  

ukazováčku 

• 16 - 18 měsíců - první zkušenosti s tužkami – spíše náhodné 

• 18 - 24 měsíců - koordinované pohyby, je možné strukturovat list papíru, začíná 

řízení pohybu (stop – nový začátek), je možné jíst lžící, dovnitř otočený příčný 

úchop 

• 2 - 3 roky - pohyby při kreslení jsou koordinovanější a jemnější, formy jsou 

rozmanitější, zprvu hranaté pak kulaté, začátek zdůrazňování a používání 

prvních prvků písma, začíná intenzivní čmárání, dítě může listovat stránkami  

• 3 - 4,5 roku - začátek pravidelných, kontinuálních pohybů při kreslení, zlepšují 

se tvarové variace, příčný úchop s nataženým ukazováčkem, dítě může kreslit 

čáry (izolované a klikaté), dítě může provádět pohyby orientované určitým 

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

diferencovanější, dítě může skládat papír, tužku drží v prstech, dítě může kreslit 

kruhy (nejprve otevřené – později zavřené), pohyby se mohou cíleně vracet 

k výchozímu bodu, dítě začíná pojmenovávat obrázky, umí vymalovat kruh 

• 4,5 - 5 let  - smysluplná kresba „hlavonožce“ představujícího panáčka, zvětšuje 

se rozmanitost forem, grafické formy jsou uspořádány tak, že dávají smysl, 

dovede uchopit štětec, dva body spojené čarou, od 5 let jsou možné vědomé 
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změny směru při pohybu tužkou, dítě umí nakreslit kříž, jsou možné nepřetržité, 

více či méně pravidelné pohyby, nazpět směřující pohyby 

• 5 - 7 let - dítě umí obkreslit a také samostatně namalovat velké postavy, dítě 

kreslí se správně uchopenou tužkou, panáček přibližně s deseti detaily 

• 6 - 7 let - je možné psaní a kreslení v linkách, kresby i písmo se zmenšují 

• 7 - 8 let - písmo je spojitější a plynulejší 

• od 7 let - písmo se vyhraňuje stále individuálněji 

 

Vývoj grafomotoriky Opatřilová (2003) stručně charakterizuje takto:  

• Mezi prvním a druhým rokem se dítě pokouší o první čmárání. Zde velmi záleží 

na vedení, umožnit hravé zacházení s výtvarným materiálem. Pokud nejsou 

dítěti vytvořeny podmínky, čárají až kolem třetího roku. 

• Jako první se objevují čáry naznačující kývavý pohyb, dále pak čáry všemi 

směry, kolem druhého roku kruhová čáranice a kolem třetího roku jednoduchá 

znaková kresba.  

• Tříleté dítě ovládá své pohyby rukou natolik, že mu nedělá obtíže napodobit 

různé směry čáry (vertikální, horizontální, kruhové i podle předlohy) 

• Čtyřleté dítě ovládne kresbu křížku. 

• Pětileté dítě napodobí čtverec. 

• Šestileté dítě zvládne trojúhelník.  

 

2. 1. 7 Posturální systém 

Postura, chápána jako aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil, je 

neoddělitelnou součástí všech motorických aktivit. Postura je zajišťována svalovou 

aktivitou, která je řízena centrálním nervovým systémem. Základní podmínkou provedení 

optimálního pohybu je zajištění optimální postury.  

 „Psaní vyžaduje velmi dobrou integraci pohybu jednotlivých částí těla. Jemné 

pohyby prstů musí být v koordinaci s fixací a současně uvolněním v zápěstí a loketním 

kloubu. Ve stejném okamžiku musí být stabilizováno rameno a trup. Takové držení může 

vyžadovat zvýšené úsilí pro dítě s nižším svalovým tonusem. Stabilita trupu a centrálního 

osového systému je podmínkou pro používání horní končetiny a ruky. Proximální stabilita 

umožňuje pohyb paže a ruky při manipulaci a přesném cílení. Motorický vývoj směřuje od 
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hrubé motoriky k jemné motorice a od proximální kontroly k distální. Obratný pohyb 

předpokládá volný, koordinovaný, variabilní vzor, který je založen na stabilitě proximální 

části těla“  (Novohradská, 2007).  

Sofistikovaná motorika ruky přímo odvisí od precizně koordinované synergie svalů 

celé končetiny. Tedy pletence a akra navzájem, včetně optimálních antigravitačních funkcí 

pletence a postury celého axiálního systému. Zaujetí výchozí polohy a uvolnění ramenního 

pletence je základ pro práci ruky (Mayer, 2004 in Novohradská, 2007).  

„Se svaly ramenního pletence a horní končetiny, stejně tak jako se svaly pánevního 

pletence a dolních končetiny, souvisí axiální systém. Svaly axiálního systému jsou 

sdružovány s ostatními částmi těla do svalových řetězců a dochází k integraci těla do 

jednoho celku. Jakýkoliv kvalitní pohyb horní končetinou musí vycházet ze stabilní, tedy 

napřímené, pozice páteře“  (Novohradská, 2007).  

Důležitá je funkční synergie svalů spojující napřímený a stabilizovaný trup 

s pletencem ramenním. Mluvíme o svalech m. pectoralis minor a m. serratus anterior. 

Potřeba je také koaktivace mezi dorsálními (m. triceps brachii, m. latissimus dorsi) a 

ventrálními (m. biceps brachii a mm. pectorales) svaly horní končetiny (Schusterová, 2004 

in Novohradská, 2007).  

Každá lokomoce je automaticky řízena, vychází z jistého držení těla (postury) a je-

li centrální řízení motoriky člověka nepostiženo, pak je prováděna ve zkříženém pohybu. 

Na kvalitě souladu složek lokomoce (posturální aktivita, vzpřimovací mechanizmy, 

fázický pohyb) závisí kvalita projevené lokomoce (http://www.rl-corpus.cz/vojta.htm). 

 

2. 1. 8 Metodické zásady při nácviku grafomotoriky 

Obsah přípravného období  psaní je utvářen přípravnými a propedeutickými cviky i 

cvičeními zaměřenými na rozvoj grafomotorických dovedností dětí pro vyvození grafémů 

(horní a dolní oblouk, horní a dolní zádrh, horní a dolní smyčka, ovál, čára, šikmá čára, 

tečka, vlnovka,…), na rozvoj jejich pozornosti a schopnosti soustředěného pozorování, 

rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické koordinace, zrakové diferenciace, zdokonalení 

prostorové a směrové orientace (Valenta, Müller, 2007).  

Aby dítě mohlo rozvíjet vyšší dovednosti pomocí průpravných cvičení, musí jim 

předcházet určité vývojové fáze. Nelze například psát u stolu, dokud dítě není schopno 

sedět na židli, držet hlavu rovně, pohybovat rukou, případně jednotlivými prsty, a zrakem 
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sledovat tužku, což jsou jen některé předpoklady. Průpravná cvičení se zabývají podporou 

těch oblastí rozvoje, které jsou potřebné při nácviku psaní, např.: hrubá a jemná motorika, 

koordinace rukou, koordinace rukou a očí, hmatově-kinestetické vnímání, vestibulární 

vnímání, regulace svalového napětí, vnímání těla. Průpravná cvičení se tedy nezabývají 

podporou jednotlivých oblastí, ale působí na celkový vývoj (Looseová, 2001).  

Jak se dítě v předškolním věku naučí u kreslení sedět, držet tužku, pracovat 

s uvolněním a napětím, významnou měrou poznamenává jeho výkony ve psaní a čtení 

později ve škole. Správné držení tužky je důležité pro rozvoj koordinace jemných pohybů 

při kreslení a později psaní. Od začátků, kdy dítě začíná kreslit je nutné dbát na správné 

sezení při psaní, držení tužky, aby se dítě nenaučilo chybným návykům, které ovlivňují 

výkony dítěte, jeho chuť a motivaci v činnosti pokračovat. Je snadnější správné návyky 

vytvářet, než je později odstraňovat (Novohradská, 2007). 

Je tedy potřeba věnovat se pracovním návykům, ke kterým patří výběr kreslících a 

psacích potřeb, sezení, úchop psacího náčiní, postavení ruky při psaní a uvolnění ruky. Při 

psaní  je zapojeno mnoho svalů. Nadměrné zatížení svalových skupin způsobuje únavu, 

která se přenáší na celý organismus, a proto je důležité správné držení těla při psaní, 

poloha dolních končetin, vzdálenost hlavy od papíru a držení psacího náčiní (Zelinková, 

2003).  

Sed by měl být pohodlný a stabilní. Správný sed by měl vypadat takto: trup je 

mírně nakloněný dopředu, váha na sedadle, nikoliv na předloktí, hrudník by se neměl 

opírat o stůl. Nohy u sebe, kolena mírně ohnutá, chodidla na podlaze. Hlava by měla být 

v prodloužené ose páteře a neměla by se naklánět na stranu. Ramena stejně vysoko, 

předloktí souměrně na stole a lokty mírně od trupu. Vzdálenost očí od papíru je 25 až 30 

cm (Opatřilová, 2003).  

Správný úchop tužky je třemi prsty. Tužka leží na posledním článku prostředníku, 

seshora ji předržuje bříško palce a ukazováku. Malíček a prsteníček jsou volně pokrčeny 

v dlani. Úhel tužky a plochy je asi 45 stupňů, horní konec tužky směřuje k pravému rameni 

(u praváků) a celá ruka je opřena na dvou článcích malíku, která zprostředkovává lehký 

posun. Ruka a prsty jsou uvolněny, nesvírají tužku křečovitě a nedochází k prohýbání – 

hyperextenzi ukazováku. Prsty jsou vzdáleny od hrotu přibližně 3-4 cm. Druhá ruka při 

psaní a kreslení přidržuje papír (Opatřilová, 2003; Svobodová, 1997).  

Dalším důležitým krokem je volba papíru a psací potřeby. U dětí se zvýšeným 

svalovým napětím nejprve využíváme fixy a bezprašné tabule, postupně přecházíme na 
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kreslící čtvrtky, balící papír a běžný sešit. Mezi vhodné psací potřeby patří tužky s měkkou 

tuhou a pera s kuličkovým hrotem (Opatřilová, 2003).  

Průběh grafomotorických cvičení lze rozdělit do tří fází (Opatřilová, 2003): 

1. „Rozvíjení nervosvalové koordinace paže a ruky a její uvolnění. 

Cílem této fáze cvičení je uvolnit případné křečovité držení psacího náčiní. Jde 

o poruchu koordinace, neboť jsou zapojovány i svaly, které by měly být 

uvolněné. Nervosvalovou koordinaci rozvíjíme při nepřetržitém rytmickém 

pohybu všemi směry, začínáme záznamem pohybu z ramenního kloubu, všechna 

cvičení jsou motivována, rytmizována jednoduchými říkadly, znázorňující 

pohyb, nikoli tvar. Jde o vytvoření návyku zapojit svaly nutné pro pohyb 

v daném směru a uvolnění ostatních. Tvary se postupně zmenšují tak, aby pohyb 

vycházel ze zápěstí, dlaně a prstů.  

2. Rozvíjení koordinace zraku a ruky při grafické činnosti. 

K této fázi je vhodné přistupovat po přípravě, kdy nervosvalová koordinace je 

již na dobré úrovni. Pohyby jsou cílené, dítě musí sledovat ruku a cíl 

(vodorovné linie, svislé linie, šiké linie oběma směry a lomená čára).  

3. Diferenciace a upevňování. 

Jakmile je dítě schopno diferencovat i složitější tvary, přichází na řadu tato 

fáze. Dítě se učí zaznamenávat další nové tvary (vlnovka, ležatá osmička, malé 

oválky, horní a spodní oblouk, atd.)“ (Opatřilová, 2003).  

Grafomotorická cvičení zvláště v předškolním věku musí být vhodně motivována, aby děti 

zaujala a přeměřené dlouhá. Jako optimální doba se jeví 5-7 minut, aby se dítě dokázalo na 

činnost soustředit a výsledky tak byly adekvátní vynaloženému úsilí (Opatřilová, 2003).  

 

2. 1. 9 Úchopy 

V předchozí kapitole jsme si již popsali, jak má vypadat správný úchop tužky. 

Během výzkumu pozoruji i způsob úchopu, který dítě při grafomotorickém výkonu 

používá.  Proto je důležité znát klasifikaci úchopů, aby bylo možné chybné držení tužky 

lépe diagnostikovat. Jednotná terminologie však není vymezena, tudíž různí autoři mají 

různá dělení úchopů. Z hlediska tématu této práce se však přikláním ke klasifikaci ze 

speciálně pedagogického hlediska, která přihlíží k úchopům právě v grafomotorice.  
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Úchopy ze speciálně pedagogického hlediska (Svobodová, 1997): 

A. DLAŇOVÉ 

1. ulnární  – palec se neúčastní úchopu 

2. radiální  – palec v opozici 

3. válcový (rukojeťový) – palec v opozici, prsty jsou již při úchopu aktivní, předmět je 

však sevřen v dlani jako rukojeť.  

B. PRSTOVÉ 

1. prstový – bříšky všech prstů, palec je v opozici 

2. špetkový – bříšky palce, ukazováku a prostředníku 

3. štipkový – bříška palce a ukazováku v opozici 

4. klíčový – palec tlačí na radiální stranu ukazováku 

5. nehtový – nehet palce a ukazováku (není pro držení tužky důležitý) 

6. cigaretový – mezi ukazovák a prostředník (používán při odpočinku během psaní) 

7. tužkový – správné držení tužky, bříška palce a ukazováku v opozici, prostředník 

zespoda podpírá 

  

2. 1. 10 Problematika laterality a jejího vztahu k poruchám grafomotoriky 

S motorikou úzce souvisí diagnostika laterality dítěte, zejména v období před 

nástupem do školy a na počátku školní docházky. Lateralita (z lat. latus, lateris = strana, 

bok) je projevem dominance jedné z mozkových hemisfér a projevuje se jako 

upřednostňování jednoho z párových orgánů (ruka, noha, ucho, oko). Motorická lateralita 

se týká horních a dolních končetin, o lateralitě senzorické hovoříme v případě smyslových 

orgánů (Komárková, 2008).   

Vyhranění laterality obvykle pozorujeme mezi 3. a 4. rokem věku, případně 

později . Bednářová a Šmardová (2006) uvádějí, že lateralita horních končetin se začíná 

zřetelně projevovat a vyhraňovat v pěti až sedmi letech, plně se ustaluje v deseti až 

jedenácti letech. Vágnerová (in Svoboda, Říčan, Vágnerová, 2001) upozorňuje, že 

dosažení určitého stupně lateralizace je důležitým vývojovým mezníkem, který se projeví 
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nejen rozvojem motoriky končetin, ale má svůj význam i pro rozvoj řečových dovedností a 

pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní. 

Rozlišují se různé typy laterality  podle dvou hledisek (Bednářová, Šmardová, 2006): 

1. podle stupně 

- vyhraněná, výrazná pravorukost 

- méně vyhraněná pravorukost 

- lateralita nevyhraněná, neurčitá (ambidextrie)  

- méně vyhraněná levorukost 

- vyhraněná, výrazná levorukost 

2. podle vztahu mezi lateralitou ruky a oka 

- lateralita souhlasná (dominance pravé ruky a pravého oka) 

- lateralita neurčitá (různé varianty vyhraněné a nevyhraněné dominance ruky či oka) 

- lateralita zkřížená (zkřížená dominance pravé (levé) ruky a levého (pravého) oka) 

 

 Pro psaní a čtení je důležitá především lateralita oka a ruky. Avšak pro úplnost se 

může zjistit i upřednostnění pravé či levé nohy. Zjišťování typu laterality – vztahu mezi 

funkční dominancí oka a ruky – souhlasná, nesouhlasná, zkřížená lateralita je důležité 

z hlediska poruch řeči. Zkřížená lateralita a nevyhraněná lateralita rukou nebo očí, tzv. 

ambidextrie, může být příčinou narušené komunikační schopnosti, často je také spojena 

s drobnějšími poruchami senzomotorických dovedností a menší zručností. To pak může 

vést k obtížím v psaní, čtení i kreslení (Říčan, Krejčířová et.al. 1997).   

 Sovák (1985 in Komárková 2008) pokládá zkříženou lateralitu za dispoziční základ 

nejrůznějších potíží ve vývoji obratnosti, řeči a jiných vyšších dovedností. Na lateralitu 

tohoto typu se na dětech v Číně prováděly četné výzkumy. U žáků jedné tamní školy byla 

vyšetřována a ověřována přednostní strana pro hybnost i smyslové vnímání. Bylo zjištěno, 

že 70% žáků, kteří měli nějaké potíže v řeči, psaní, kreslení, čtení, nebo v chování a 

obratnosti, mělo zkříženou lateralitu, jen 15%  se dovede přizpůsobit podmínkám svého 

prostředí, zatímco ostatní v přizpůsobování selhávají. Tyto nálezy jsou velmi zajímavé a 

podnětné. Výzkumy konané v naší republice sice potvrzují, že existuje značný počet dětí se 

zkříženou lateralitou, avšak nedovolují nám tvrdit, že by zkřížená lateralita byla tak častou 

příčinou potíží (Sovák, 1985 in Komárková 2008). 
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2. 2 Mozková obrna 

2. 2. 1  Vymezení pojmu 

Ivan Lesný, zakladatel české dětské neurologie, v roce 1959 charakterizoval 

dětskou mozkovou obrnu (DMO) jako „raně vzniklé poškození mozku vzniklé před 

porodem, za porodu nebo krátce po něm a projevující se převážně v poruchách hybnosti“. 

Tato choroba dlouho neměla a vlastně nemá jednotné označení. Lesný nejdříve zavedl 

v roce 1952 označení „perinatální encefalopatie“, které označuje blíže nespecifikované 

poškození mozku (Vítková, 1998). 

V České republice se doposud užívá označení dětská mozková obrna, i když podle 

Šlapala (1996) je toto označení dosti nepřesné, protože ne všechny motorické projevy mají 

charakter obrny a navíc ve většině případů pravděpodobně dochází k postižení míšnímu 

(Opatřilová, 2010). Kraus (2005) definuje DMO jako „trvalé a nikoli neměnné postižení 

hybnosti a postury“, které je následkem neprogresivního defektu nebo léze nezralého 

mozku. DMO řadí mezi nejčetnější neurovývojová onemocnění. Kotagal (in Jankovský 

2006) uvádí, že DMO se může projevit jak motorickým, tak i mentálním a smyslovým 

handicapem.  

Jakobová (2007) ve své publikaci vysvětluje a popisuje výraz DMO: „Označení 

dětská vyjadřuje období, kdy nemoc vzniká, pojem mozková vyjadřuje skutečnost, že 

příčina poruchy je v mozku. Pojem obrna vyjadřuje, že jde o nemoc způsobující poruchu 

hybnosti těla. Pod pojem DMO nepatří poruchy hybnosti způsobené onemocněním svalů 

ani periferních nervů. Příčinou špatné kontroly hybnosti a vadné postury (držení) trupu a 

končetin je u DMO porucha vývoje nebo poškození motorických oblastí mozku.“  

V anglickém jazyce se obvykle pro mozkovou obrnu používá pojem cerebral palsy 

(CP) a v německé literatuře nalezneme označení zerebrale Bewegungsstörung, popř. 

zerebrale Kinderlähmung.  

Při užívání dvou různých názvů této nemoci (DMO a MO) je důležité zmínit důvod. 

Dle MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí) platného k 1. 1. 2010, se místo „dětská 

mozková obrna“ používá termín „mozková obrna“  (G80). 

(http://www.uzis.cz/cz/mkn/MKN-10_aktualizace.pdf). V diplomové práci budu používat 

oba názvy: v citacích se budu držet staršího termínu DMO a ve volném textu budu 

používat termín nový, tedy mozková obrna (MO).  I přes tuto novou klasifikaci se však 

nejvíce stále setkáváme s pojmem DMO, jako je tomu například i v publikaci vydané roku 
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2011 pod názvem Dětská mozková obrna – možnosti a hranice včasné diagnostiky a 

terapie (autoři Marešová, Joudová, Severa).  

Přes všeobecně vžité přesvědčení nemusí znamenat diagnóza DMO vždy 

automaticky těžký handicap. Zatímco dítě s těžkou formou DMO je mnohdy zcela 

neschopné chůze a potřebuje velmi náročnou, komplexní a celoživotní péči, dítě s lehkou 

formou postižení může být jen lehce nemotorné a obejde se bez speciální pomoci 

(Jakobová, 2007).  

 

2. 2. 2  Současný stav v České republice 

Dětská mozková obrna je obrna mozkového původu, je tedy závažným centrálním 

postižením. Uvádí se, že z tisíce živě narozených dětí trpí dětskou mozkovou obrnou 2 - 5 

dětí. Dětská mozková obrna tvoří cca 50 – 60 % ze všech pohybových poruch (Vítková, 

1998). 

V roce 2008 bylo v ČR evidováno necelých 7000 jedinců s MO ve věku 0-18 let. 

Tato čísla jsou bohužel ne zcela věrohodná a stejně tak v zahraničí se uvádí jen hrubé 

odhady (Opatřilová, 2010).  

Přes určité pokroky v prevenci a léčení známých příčin MO zůstávají počty 

nemocných výrazněji neovlivněny, v posledních 30 letech jejich počet dokonce zvolna 

roste. Důvodem je pokrok v péči o nezralé či jinak ohrožené novorozence, který umožňuje 

přežít stále většímu počtu nedonošených a jinak vážně ohrožených novorozenců 

(Opatřilová, 2010).  

V ČR platí posledních 11 let tzv. DMO – diagnostický a terapeutický standard, kde 

se mj. uvádí, že včasná identifikace počínajících poruch hybnosti a postury se provádí na 

základě: (1) screeningu psychomotorického vývoje dítěte v 1. roce života podle Vlacha 

(toto vyšetření opakovaně vyhodnocují praktičtí lékaři pro děti a dorost) (2) screeningu 

posturálního vývoje podle Vojty (u všech rizikových dětí a u dětí s podezřením na 

opožďování psychomotorického vývoje) (Marešová a kol., 2011).  

Princip Vojtovy metody popisuji v kapitole 2. 1. 3. Zákonitosti vývoje motoriky u 

člověka. Co je však nutné dodat, že i přes platný standard, se v ČR Vojtův screening 

celoplošně vůbec nepoužívá a praktikuje jej jen velmi omezený počet jednotlivců. Proto 

naprostá většina dětí s DMO a podobnými hybnými poruchami u nás včasnému rozpoznání 

(tj. do půl roku věku) uniká. (Marešová a kol., 2011).  
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2. 2. 3  Etiologie mozkové obrny 

Neurologické poruchy vzniklé prenatálně či perinatálně tvoří významnou část 

celého spektra nervových chorob v populaci. Podle Krause (2005) se dosud plně 

neporozumělo mnohotné etiologii těchto poruch a shrnujeme je tak pod pojmem dětská 

mozková obrna.  

Epidemiologické analýzy definovaly značný počet rizikových faktorů, které mohou 

vyvolat MO. Její etiologie je rozmanitá, ne vždy prokazatelná a často se různé příčiny 

kombinují. Rizikové faktory mohou působit ve třech obdobích – v prenatálním, 

perinatálním a postnatálním přibližně do 1 roku dítěte. 

  

Příčiny mozkové obrny (Opatřilová, 2010; Kraus, 2005; Vítková, 1998):  

1. prenatální období – vývojová anomálie, anomálie dělohy a placenty, krvácení 

matky, mnohočetná těhotenství, hypotrofie plodu (nízká porodní hmotnost), 

hypertenze v těhotenství, Rh-inkompatibilita, nutriční deficit, infekční onemocnění 

matky, záření či jiná toxicita, fyzikální úrazy, metabolické poruchy matky, 

poškození organismu matky různými škodlivinami (alkohol, nikotin, drogy), 

nedonošenost, vzácněji přenošenost, anoxie (nedostatečné okysličení tkání), 

genetické faktory, těžká psychická traumata a další.  

2. perinatální období – předčasný porod, abnormální porody (protahované, překotné, 

císařským řezem atd.), analgetika, anestetika, novorozenecká asfyxie, nezralost 

novorozence. 

3. postnatální období - úrazy hlavy, infekce centrální nervové soustavy, dyseptické 

stavy, novorozenecká žloutenka při RH inkompatibilitě, působení abnormálních 

metabolitů – vrozené vady metabolismu.  

 

2. 2. 4 Formy mozkové obrny a její charakteristiky 

Léze mozku, které způsobují DMO, jsou rozmanité a projevují se jednotlivými 

syndromy. Způsob poškození mozku souvisí se stupněm nezralosti dítěte v období 

působení inzultu (Kraus, 2005).  

Podle intenzity se obrny dělí na parézy a plegie. Paréza se projevuje jako částečná 

obrna; typické je snížení nebo omezení hybnosti a motorické koordinace. Plegie je obrna 
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úplná; jde o úplné porušení inervace, což způsobuje naprostou ztrátu hybnosti (Opatřilová, 

2003). 

Základem klasifikace MO je nejčastěji klinický obraz. Podle charakteru tonusové a 

hybné poruchy rozlišujeme formy spastické a nespastické. Rozdělení forem MO je u 

každého autora odlišné. V současné době existuje více než deset užívaných klasifikací MO. 

Zvolila jsem nakonec klasifikaci Opatřilové (2010), protože je přehledná a nejnovější. 

Charakteristika jednotlivých forem je obohacena o poznatky Krause (2005).   

 

1. SPASTICKÉ FORMY 

 Spastici tvoří 80 % z tělesně postižených. Pohyb spastiků se vyznačuje omezením 

motorické schopnosti pohybu. Vzor tonického chování zabraňuje koordinaci, dochází ke 

stereotypickým pohybům (mj. přetrvávají reflexy charakteristické pro raný věk) popř. 

k ochuzení pohybu, což často vede k dodatečnému ztuhnutí končetin. 

 Spastické formy lze rozlišovat mezi dětmi, které jsou ohnuté (jsou zcela schoulené) 

a napnuté (jejich ústa jsou otevřená, sliní, mají problémy s jídlem a řečí, krátký dech, 

nápadnou mimiku). Dále mezi dětmi, jejichž psychické ladění se vyznačuje následovně - 

úzkost, nejistota, většinou nedostatek sebedůvěry (individuální odchylky jsou přirozeně 

možné) (Vítková, 1998).  

 U spastické formy jsou svaly postižené končetiny zvýšeně napjaté a kladou odpor 

pasivnímu ohýbání (Opatřilová, 2010).  Ke spastickým formám řadíme formy diparetické, 

hemiparetické a kvadruparetické. U všech těchto forem mají svaly zvýšený tonus, jde tedy 

o hypertonické formy DMO  (Jakobová, 2007). 

 

Diparetická forma MO 

- postiženy jsou obě poloviny těla 

- v současnosti tvoří nejčastější formu mozkové obrny (41%).  

- charakteristická je spasticita na dolních končetinách, u horních končetin může být 

mírné postižení 

- způsobena závažnějším poškozením mozku v temenním laloku 

- nejčastější příčinou je předčasný porod, nezralost novorozence, nízká porodní váha, 

asfyxie a intraventrikulární krvácení 

- k méně častým formám patří monoparetická forma (postižení jedné končetiny), 

kterou přiřazujeme k diparetickým formám 
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A)       B) 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Obr. 4 A) Dítě s diparetickou formou DMO.   B) Nápadná rekurvace kolen vzniklá 

omezenou dorzální flexí v hleznu a abnormálním stojem na špičkách (Kraus, 2005)  

 

Na dolních končetinách je charakteristický zvýšený svalový tonus a torzní 

deformity, které znesnadňují stoj a zhoršují chůzi. U některých novorozenců tomu může 

předcházet hypotonie, apatie a problémy s výživou. 

Vývoj dítěte s diparézou od optimálního vývoje zdravého dítěte můžeme odlišit 

přibližně od 6. měsíce. Dítě se neposadí a objevují se problémy v přetáčení na břicho. 

V oblasti pánve jsou vzpřimovací reflexy na úrovni novorozence.  

Dítě začíná sedat přibližně ve 12. měsících, většinou se zakloněnou hlavou a 

ohnutými zády. Ve stoji pak dominuje flexe kyčlí a kolen, typická je vnitřní rotace dolních 

končetin. Dosáhne-li dítě schopnosti chůze, jde po špičkách se semiflexí kloubů. . Objevují 

se luxace kyčlí a deformita kolen.  

U diparetické formy  lze sledovat neúplné napřímení trupu, předsunutí ramen, flexe 

loktů a ručních kloubů. Chybí vnitřní rotace mezi rameny a kyčlemi, děti dělají pouze malé 

krůčky. Motorika těla je celkově ochablá. 

U většiny jsou intelektové schopnosti relativně zachované. Výraznější postižení 

horních končetin se pojí s nižší úrovní intelektu, a tím i horšími schopnostmi motoriky. 

Často se objevuje strabismus (šilhání) a problémy s vizuální percepcí.  

 

Paukospastická diparetická forma MO 

- spastická paréza dolních končetin, kde však chybí addukční kontraktura kyčlí i 

flekční jevy pyramidové.  
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- výrazné extenční projevy, přičemž větší tonus extensorů způsobuje chůzi jen 

s nepatrným ohnutím v kolenou 

- postižení mohou vesměs chodit, ale více zatěžují přední část chodidla, nesvedou 

poskoky ani pohyb jen po jedné noze 

 

Hemiparetická forma MO 

- hemiparéza je jednostranná porucha hybnosti, nejčastěji spastického typu 

- je druhou nejčastější formou tohoto neurologického postižení 

- spastická obrna horní i dolní končetiny na jedné polovině těla, zpravidla 

s převážným postižením horní končetiny, která bývá ohnuta v lokti, zatímco dolní 

končetina je  napjata tak, že postižený došlapuje na špičku 

- nejčastěji vzniká krvácením do mozku v postranních komorách mozkové kůry 

- častěji jsou postiženi chlapci a mírně převažuje pravostranné postižení 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Obr. 5  A) Charakteristické držení v hemiparetické formě DMO B) Extenze prstů 

s otevřením ruky a flexe prstů při jejím zavření u pacienta s hemiparetickou formou DMO 

(Kraus, 2005)   

 

První projevy můžeme pozorovat mezi 4. – 5. měsícem, kdy se zjistí jednostranné 

pokusy o úchop. Horní končetina je ohnutá a přitažená k trupu. Loket je ve flexi, ruka je 

zaťata v pěst a palec je sevřen v dlani. Přítomné jsou asymetrické tonické šíjové reflexy na 

straně hemiparézy. Jejich důsledkem je vybočení páteře ke zdravé straně a skoliotické 

držení těla. 
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Na břicho se dítě přetáčí přes postiženou stranu, postižená ruka i noha zůstávají pod 

tělem a dítě využívá pouze ruku zdravou. Nezvládá vzpřímení na loktech a polohu na 

čtyřech končetinách. Přibližně od 6. měsíce  věku dítěte zaostává postižená strana za 

zdravou. Dítě se plazí asymetricky, používá pouze zdravou část těla.  

Mezi 12. až 18. měsícem se dítě pokouší vzpřímit. Ve stoji pak přenáší váhu na 

zdravou polovinu těla a hlavu otáčí ke zdravé straně, rameno je pokleslé, projevuje se 

kyfóza. Začátek chůze je obvykle normální.  

Děti postižené hemiparézou vnímají své tělo pouze jednostranně a ztrácejí jistotu 

středu těla. S tím je spojena i porucha grafomotoriky a pozdější vizuální percepce. Často se 

vyskytují  komplikace při postižení dominance ruky, protože  dítě upřednostňuje ruku 

nikoli dominantní, ale funkční. Hovoříme pak o vynuceném leváctví nebo o vynuceném 

praváctví.  

Míru hemiparézy  lze posoudit dle hybnosti: u mírné je pinzetový úchop a 

izolované pohyby prstů; u střední pouze pohyb celé ruky, zatímco u těžké pacient ruku 

nepoužívá.  

U této formy MO je nejvýznamnější komplikací epilepsie (v 27 – 44% případů), 

dále lze nalézt  mentální retardaci (v 18 – 50%) a poruchy řeči. 

 

Kvadruparetická forma MO 

- nejtěžší forma mozkové obrny 

- oboustranná spastická obrna všech čtyř končetin, s převážným postižením horních 

končetin a s postižením bulbárního svalstva (svaly potřebné k polykání a dýchání) 

- téměř vždy se pojí s těžkou mentální retardací, mikrocefalií a epilepsií 

- k nejčastějším příčinám patří těžký a předčasný porod a infekce CNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Chlapec s těžkou kvadruparetickou formou DMO s charakterickou polohou kyčlí 

(vlání ve větru) (Kraus, 2005)  
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Při těžkých formách kvadruparézy chybí primární reflexy, a to způsobuje potíže 

zejména při přijímání stravy. Nápadné je konstantní opistotonické držení hlavy (s 

obloukovitým prohnutím dozadu) u těžkých forem kvadruparézy. 

První odchylky od normálního vývoje můžeme pozorovat již ve třech měsících 

věku dítěte. Dítě nezvedne hlavičku v leže na břichu, ruce má nataženy dozadu a přitaženy 

k tělu a nohy a kyčle jsou ohnuté. 

Při snaze o pohyb a vzpřímení dítě přetěžuje zádové svalstvo, protože pohyb 

většinou provádí opistotonickým způsobem. Převládá asymetrický šíjový reflex. Ve 12. 

měsících neudrží dítě v sedu správně hlavu. V důsledku hypertonie svalstva jsou 

znesnadněny všechny pohyby a otáčení do stran.  

Nestabilita při stoji s flexí kolen a přetažením Achillových šlach je následek jejich 

nevhodného prodloužení v časném věku. Nejistý stoj také znamená ztrátu schopnosti 

udržet rovnováhu a ztrátu schopnosti chodit.  

Objevují se problémy s úchopem. Postižena je také oromotorika, ve většině případů 

se přidružuje dysatrie, postižena je funkce úst, žvýkání a polykání.  

Prognóza u kvadruparézy často bývá nepříznivá, řídí se především stupněm 

poškození mozku a druhotným postižením. Tato forma tvoří kolem 5% případů a znamená 

závažný problém, neboť postižené děti jsou zcela závislé na pomoci.  

K této formě se přiřazuje i forma triparetická, postižení tří končetin, která se 

vyskytuje zřídka a bývá považována za neúplnou formu kvadruparetickou. 

 

2. NESPASTICKÉ FORMY  

 Nespastické formy mozkové obrny jsou na rozdíl od předešlých forem 

charakteristické hypotonií, tedy absencí svalového napětí.  

 

Hypotonická forma MO 

- oslabení svalového tonu trupu i končetin (zpravidla výraznější na dolních 

končetinách) 

- tato forma je vývojová, mění se v důsledku zrání mozku 

- vyskytuje se v kojeneckém věku, po třetím roce věku dítěte mizí nebo se mění ve 

formu spastickou nebo dyskinetickou 

- pokud setrvává, je provázena zpravidla mentální retardací 
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Dyskinetická forma MO 

- dříve terminologicky označována jako forma extrapyramidová 

- vyznačuje se nepotlačitelnými mimovolnými pohyby, které doprovází každý pokus 

o volní pohyb 

- tvoří kolem 10% případů mozkové obrny 

- základní poruchou je zde neschopnost dostatečně organizovat a správně provést 

volní pohyb a také koordinovat automatické pohyby a udržovat posturu 

- spojená s poruchami subkortikálních regulačních okruhů, zvláště bazálních ganglií 

  

Obr. 7 Dyskinetická forma DMO s atetózou (a), dystonií (b), grimasováním (c) (Kraus, 

2005)  

 

Mimovolní pohyby mohou být různého druhu: atetoické (vlnivé, hadovité, 

červovité pohyby), choreatické (prudké trhavé, neuspořádané pohyby malého rozsahu ale 

značné intenzity), balistické (rychlé pohyby často celých končetin) nebo myoklonické 

(drobné trhavé záškuby svalstva). 

Můžeme rozlišit dva typy – hyperkinetickou a dystonickou. Hyperkinetický typ 

představují zejména masivní, nápadně neúčelné, mimovolní pohyby. U dystonie můžeme 

pozorovat tonické kontrakce celé končetiny nebo trupu, ke kterým se může připojit i 

tremor. Typické jsou také náhlé abnormální změny svalového tonu.  

Při této formě bývá velmi častý výskyt poruchy řeči, a to dysartie.  
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2. 2. 5  Přidružená postižení MO 

 Děti s MO mají nejen poruchu hybnosti, ale následky se projevují i v poruchách 

řeči, sníženými rozumovými schopnostmi, poruchami psychomotoriky, epileptickými 

záchvaty, pohybovou neobratností, neklidem, celkový vývoj hybnosti je výrazně opožděný 

aj. (Renotiérová, 2006).  

 DMO popisujeme jako primárně centrální poruchu regulace hybnosti a tonu, ale 

často bývá kombinována s právě jmenovanými poruchami. Dětská mozková obrna určitým 

způsobem ovlivňuje veškeré psychické projevy, prožívání, uvažování i chování. 

 K narušení komunikačních schopností u osob postižených MO dochází v důsledku 

organického postižení CNS. Poruchy řeči se podle Opatřilové (2010) vyskytují více než u 

poloviny dětí s diagnózou DMO, podle Šáchové (in Kraus, 2005) téměř u třech čtvrtin dětí 

s DMO. Vývojové dysartie jsou různého stupně, a to od lehkých poruch artikulace až po 

úplnou neschopnost artikulace.  

 Vývoj řeči dítěte ovlivňuje MO již od počátku. Tyto děti mají už v kojeneckém 

věku potíže s dýcháním a sáním, jejich pláč je někdy málo pronikavý, se zvýšenou 

nosovostí. Objevují se problémy s příjmem a zpracováním potravy – žvýkáním, 

polykáním, koordinací pohybů čelisti, rtů a jazyka (Šáchová in Kraus, 2005). 

 Na vývoj řeči mají u všech dětí vliv vnitřní a vnější faktory. Vnitřní jsou dány 

stavem organismu jedince (závažnost  postižení CNS, úroveň intelektu, stav smyslových 

analyzátorů, funkčnost orofaciální motoriky), vnější plynou z prostředí, které dítě 

obklopuje (rodinná výchova, optimálně podnětné prostředí) (Šáchová in Kraus, 2005). 

 Vývoj řeči u dětí s DMO bývá ve většině případů omezený, v lepším případě 

opožděný. Obecně začínají tyto děti mluvit později než děti zdravé. Vývojová dysartie je 

nejčastěji přítomna u atetotiků a spastických forem DMO, nejčastěji u kvadruparetiků 

(Šáchová in Kraus, 2005). 

Nejčastější poruchy řeči přidružené k DMO jsou (Jakobová, 2007): 

- alálie – zamezený vývoj řeči 

- afázie – přerušený vývoj (ztráta) již vyvinuté řeči 

- dyslálie – špatná artikulace hlásek 

- anartie – neschopnost artikulovat jednotlivé hlásky 

- dysartie – nesrozumitelná artikulace 
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 Nejzávažnější a též nejčastější přidruženou poruchou je mentální retardace (MR). 

Uvádí se, že asi 1/3 dětí s MO má lehkou až středně těžkou MR, 1/3 má těžkou MR a 1/3 

dětí s MO má normální intelekt. Těžší mentální postižení provází zejména 

kvadruparetickou a hypotonickou formu MO. Méně častý je výskyt MR u dyskinetické , 

hemiparetické a  diparetické formy MO (Cacková, 2007).  

 Jankovský (2001) charakterizuje mentální retardaci jako „trvalý stav celkového 

snížení intelektových schopností, které je vrozené, respektive vzniká v průběhu vývoje 

jedince do 2 let a je obvykle doprovázeno poruchami adaptace, tedy nižší schopností 

orientovat se v daném prostředí“. Toto trvalé snížení rozumových schopností je opět 

důsledkem organického poškození mozku, které může vzniknout v období od početí 

přibližně do dvou let věku dítěte.  

 Výskyt epilepsie u dětí a dospělých s DMO uvádějí různé studie značně odlišně; 

četnost se pohybuje od 15 do 55%. Při současné přítomnosti MR s DMO se výskyt 

epilepsie zvyšuje na 71%. Forma DMO do jisté míry určuje pravděpodobnost vzniku 

epilepsie (viz Tab. 1) (Kraus, 2005).  

 

 

 

  

 

 

        Tab. 1 Výskyt epilepsie u jednotlivých forem DMO (Kraus, 2005) 

 

Epileptické záchvaty charakterizuje Šlapal (2002) jako „mozková postižení různého 

původu, projevující se záchvaty s velmi rozmanitými klinickými příznaky, podmíněnými 

excesivními výboji mozkových neuronů.“  Opatřilová dále uvádí, že se tato porucha 

projevuje změnou vědomí, ale také příznaky motorickými, senzorickými nebo 

vegetativními. Charakter záchvatu záleží na místě, které je v mozku postiženo a liší se 

věkem pacienta (Opatřilová, 2010). 

 Přidruženým postižením mohou být i poruchy smyslové. Opatřilová (2010) uvádí, 

že přibližně polovina dětí s DMO má nějakou zrakovou vadu. Poruchy zraku (nejčastěji 

strabismus) se vyskytuje zejména u klasické formy diparetické. Nejde však o vadné 

postavení očí jako je tomu u obyčejného šilhání, nýbrž o poruchu mozku, spočívající 

v neschopnosti řídit současně pohyby obou očních bulbů (Jakobová, 2007). Pokud není 

Forma DMO Epilepsie (%) 

Kvadru- a triparetická 50 – 94 

Hemiparetická 33 – 50 

Diparéza 16 – 27 

Dyskinetická 25 
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zahájena včasná léčba této poruchy, může dojít ke vzniku tupozrakosti a retinopatie 

nedonošených (dystrofie sítnice, která vede ke krátkozrakosti až slepotě) (Opatřilová, 

2010).  Poruchy sluchu vznikají v důsledku poškození sluchové dráhy nebo kůry 

mozkového laloku.  

 Dalšími potížemi u dětí s MO mohou být vady ortopedického charakteru. Jedná se 

o různé deformity dolních končetin (zejména zkrácení Achillových a kolenních šlach), 

vadné držení těla, vadné postavení kyčlí a jiné. V těchto případech je nezbytná ortopedická 

péče, která zajišťuje mimo léčbu i kompenzační a protetické pomůcky (Kraus, 2005).  

 Jakobová (2007) dále píše, že děti s MO mají často poruchy somatického růstu, 

které provázejí zejména těžší formy DMO. Děti celkově špatně prospívají, atrofují jim 

končetiny na postižené části těla. Mají narušený imunitní systém, trpí zejména 

onemocněním horních cest dýchacích.  

 

2. 2. 6  Psychomotorické zvláštnosti MO 

 Mozková obrna má vliv na psychický vývoj dítěte. Psychologické výzkumy 

ukázaly, že pro vývoj rozumových schopností i pro vývoj lidského charakteru a celé 

osobnosti je rozhodujícím obdobím časné dětství. Podmínkou přiměřeného psychického 

vývoje dítěte je uspokojování základních psychických potřeb. Pokud k tomu nedochází 

v dostatečné míře, může dojít k psychické deprivaci. U pohybově postižených dětí bývá 

překážkou podnětová a zkušenostní deprivace (Opatřilová, 2010). DMO je tedy překážkou 

správného vývoje, neboli omezení motorického výkonu může působit na vývoj celé 

osobnosti.  

 Úroveň psychomotorického vývoje stanovuje psycholog. Je známo, že vývoj 

psychiky a motoriky spolu úzce souvisí. Pohybový vývoj je závislý na zrání centrální 

nervové soustavy. V klinické praxi se používá celá řada technik a specifických zkoušek, 

které dokážou organické poškození CNS poměrně spolehlivě stanovit. Také chování a 

jednání dítěte jsou pro diagnostiku organicity velmi signifikantní. Jedná se např. o 

nápadnosti v hrubé a jemné motorice, jako je např. hyperaktivita, instabilita, neobratnost, 

narušení pohybové koordinace (Jankovský, 2006).  

 Poruchy v motorice vznikají podle Opatřilové (2003) z důvodu narušeného 

svalového tonusu, který má vliv na rozvoj celkové motoriky. Důsledky narušení pak 

spatřujeme zvláště při rozvoji a stimulaci jemné motoriky a grafomotoriky.  
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Breretonová a Sattlerová identifikovaly ze svých klinických zkušeností tyto 

základní funkce, které jsou u dětí s DMO nejčastěji porušeny (Kraus in Novohradská, 

2007):  

- schopnost získávat informace dotekem věcí 

- hodnocení vlastního těla a orientace v tělovém schématu 

- hodnocení vzdálenosti, polohy a pořadí věcí 

- schopnost plánovat pohyb přiměřený situaci 

- schopnost získávat informace zrakovým pozorováním 

- rozvoj selektivní pozornosti 

 

 U dětí s DMO bývá narušena percepce, což se projevuje např. narušením 

vizuomotorické koordinace. S tím souvisí již zmiňovaný strabismus, který se u takto 

postižených dětí vyskytuje a projevuje na úrovni zrakové percepce - problémy s vizuální 

kontrolou vlastních pohybů, eventuelně s jejich koordinací vzhledem k vnímaným 

podnětům, deficit ve vnímání prostorových vztahů, množství a velikosti mezi předměty. 

Dalším problémem může být i porucha citlivosti – hmatem nedovedou rozeznat jednotlivé 

předměty (Novohradská, 2007).   

 U dětí s jakýmkoli postižením mozku dochází k narušení pozornosti a následkem 

toho i paměti , protože dítě se učí náhodně, bez výběru a útržkovitě v závislosti na 

momentální kvalitě pozornosti (Opatřilová, 2010). Rozmanité poruchy pozornosti se podle 

Jankovského (2006) projevují např. fluktuací (nesoustavitelností), narušenou schopností 

pozornost rozdělovat, odklonit nebo naopak koncentrovat. Pozornost je kratší i z důvodu 

snadné unavitelnosti dětí s MO. S větší pravděpodobností mohou děti s MO trpět i 

poruchami učení, které vznikají jako důsledek poškození určitých oblastí mozku. Ty se 

mohou projevit až ve školním věku, protože příslušné funkce teprve v tomto období 

dozrávají (Helbichová Karlíčková, 2007). 

 Dále si u dětí s MO všimneme i nedokonalého vnímání a představivosti. Děti mívají 

problémy v rozlišování tvarů a barev, v třídění a porovnávání. Obtížné jsou pro ně také 

časové vztahy a určení místa či polohy daného objektu k vlastní osobě. Objevují se 

poruchy rovnováhy a koordinace spojené s vrávoravou chůzí u diparetické formy 

paukospastické (Jakobová, 2007). 

 Pro emoční projevy je typická labilita. Dítě jedná impulzivně, bývá podrážděné, 

agresivní, nedokáže kontrolovat své emoce. Může mít zřetelně snížený práh frustrační 

tolerance. Děti s organickým postižením CNS mohou také jednat úzkostně a jsou 
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depresivní (Jankovský, 2006). Jakobová (2007) popisuje citovou oblast těchto dětí jako 

nevyspělou. Citový prožitek může u dítěte způsobit i tuhnutí svalů nebo zvýšení 

mimovolných pohybů. 

Narušení rozvoje rozumových schopností se děje tak u 30-50 % nemocných, 

v závislosti na typu DMO. Vývoj poznávacích procesů může být u dětí se závažným 

omezením motoriky narušen i z jiných důvodů. Pohybové postižení zvyšuje riziko 

deprivace v oblasti stimulace, učení a sociální zkušenosti. Jejich psychický vývoj může 

proto ve větší míře negativně ovlivnit rodičovský nezájem nebo nedostatečná empatie 

k jejich potřebám. V těchto případech obvykle platí pravidlo, že když se zlepší lokomoce a 

dítě se stane samostatnějším, rozvinou se i jeho poznávací schopnosti (Helbichová 

Karlíčková, 2007). 

U dětí s tělesným postižením jsou živeny podněty z mnohem užšího prostředí a za 

participace menšího množství osob. Dítěti v předškolním věku chybí hlavně zkušenost. 

Svobodová (1997) naznačuje linie problémů: omezená hybnost = omezená aktivita = 

nedostatek zkušeností = omezená zásoba představ = méně materiálu k myšlenkovým 

operacím, což se projeví i v řečovém projevu.  

 U kognitivní funkcí  nalezneme množství poruch. Poměrně často bývá snížen 

intelekt, narušeno je usuzování, vázne abstrakce (analogie), analyticko syntetická činnost. 

Myšlení je rigidní, nepřesné a ulpívavé (zájem o nepodstatné detaily). Jak již bylo napsáno, 

objevují se i poruchy paměti. Často se u těchto dětí můžeme setkat se specifickými 

poruchami učení. (např. dyslexie, dyskalkulie, dysortografie, dysgrafie, aj.). Dále je 

narušena pravolevá orientace, ale také gramatická skladba vět (komolení vět a slov, tedy 

tzv. agramatismus a dysgramatismus) (Jankovský, 2006).  

 Nepřehlédnutelné jsou sociální potíže. V sociálním vývoji je znatelná regrese. Děti 

jsou infantilní. Setkáváme se s různými formami negativismu a poruch chování (často jen 

reaktivního charakteru). Co se týká osobnostních projevů, bývá narušeno sebepojetí a 

sebereflexe. Často je zvýšen neuroticismus a výjimkou nejsou hypochondrické reakce. Dítě 

může být velmi instabilní a nejisté (Jankovský, 2006).  

 Velká část dětí postižených MO potřebuje odklad školní docházky, zvláště, jedná-

li se o kombinované postižení. Děti totiž nebývají na konci předškolního věku zralé a 

připravené na školu právě ze všech zmiňovaných důvodů.  
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2. 2. 7 Mozková obrna ve vztahu k grafomotorice 

 Je zřejmé, že čím větší je pohybové postižení, tím větší jsou problémy při kreslení a 

psaní.  Porucha hybnosti vyplívající z diagnostiky MO znamená velké postižení hrubé 

motoriky, z čehož následně vyplívá nedostatečná možnost rozvoje jemné motoriky, jsou 

narušeny i základní předpoklady k rozvoji grafomotoriky. Ta, jak již bylo popsáno v teorii 

grafomotoriky, vychází právě z hrubé a později z jemné motoriky.  

 Postižení motoriky rukou v rámci DMO bývá časté, mnohdy jednostranné a dítě 

v předškolním věku se učí toto omezení kompenzovat (např. používáním lépe pohyblivé, 

ale nedominantní ruky). Kompenzovaná motorika rukou má největší význam pro školní 

práci (Vágnerová, 2003). Dochází tak k postižení dominance ruky, a to především u 

hemiparetické formy DMO. Svobodová (1997) pak hovoří o vynuceném praváctví a 

leváctví.  

Velmi podrobně se hrubou, jemnou motorikou a grafomotorikou ve vztahu k MO 

zabývá Opatřilová ve své publikaci „Pedagogická intervence v raném a předškolním věku 

u jedinců s MO“ (2010).  V této publikaci nalezneme veškeré potřebné informace k této 

problematice, proto je následující text čerpán právě z této knížky.  

V oblasti jemné motoriky mají děti s DMO většinou velké problémy. Souvisí to 

především s tím, jak moc je narušena hybnost ruky. Měla by se provádět grafomotorická 

cvičení a cviky vedoucí k uvolnění ruky, zápěstí a prstů (např. cviky z metody „Dobrého 

startu“: dotyky prstů obou rukou, střídavé mávání prstů, dlouhý nos, kocouří drápky, atd.). 

Opatřilová (2010) zdůrazňuje, že na rozvoj pohybu ruky musíme klást zvláštní důraz od 

počátku života dítěte, protože jedině tak se správně formuje funkce opěrná, odtahovací, 

uchopovací a ukazovací, které tvoří pohybový základ manipulační činnosti.  

Opatřilová (2010) se nejprve zabývá formováním pohybu rukou. Učení se 

rozličným pohybům rukou a činnostem s předměty je u dětí individuální a zvláště u dětí 

s DMO pozvolné. Ve volném tempu přidáváme každý nový pohyb, ukazujeme dítěti jeho 

provádění. Dítě při provádění opravujeme. Je nezbytné naučit děti zkoordinovat 

elementární pohyby v ramenním, loketním a zápěstním kloubu a podle možnosti je 

provádět správněji a volněji. 

  Dalším a velmi obtížným krokem je rozvíjet koordinaci současně prováděných 

pohybů v různých kloubech, což je nezbytné pro činnosti s předměty a zvláště k psaní. Pro 

propracování těchto pohybů doporučuje Opatřilová (2010) používat cvičení s míčky nebo 

hračkami, a to překládáním předmětů z místa na místo, z ruky do ruky, převrácením apod. 
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  Nejhůře se podle Opatřilové (2010) daří u dětí s MO izolovat jemnou motoriku 

prstů. I u dětí např.s diparetickou formou MO, které mají motoriku rukou zachovanou, 

sledujeme ztuhlost v držení těla a nepotlačitelné pohyby tváře, jazyka a rtů, protože se tu 

ohlašuje opožděný vývoj. Pro nácvik úchopu psacího náčiní je zejména důležité 

procvičovat opozici palce proti jednotlivým prstům. Důležitou úlohu autorka vidí též 

v ergonometrii, kde se děti učí např. zapínat a rozepínat knoflíky, zavazovat tkaničky atd.  

 Z hlediska tématu této práce je důležité zmínit především jeden příklad stimulace 

v oblasti jemné motoriky a senzomotoriky, kterým jsou podle Opatřilové (2010) 

„ Jednoduché masáže: provádíme převážně pasivní formou. Masírujeme buď prsty nebo 

ježkem od zápěstí ke konečkům prstů, hladíme hřbet ruky, provádíme jemné poklepy a 

krouživé pohyby. Pro příjemný pocit používáme vonné olejíčky.“ 

 

Typické nápadnosti v grafomotorice u jedinců s MO sepsala do těchto bodů ve své 

diplomové práci Cacková (2007) podle Opatřilové (2003):  

-    objevuje se nedostatečná nervosvalová koordinace horních končetin 

- motorika horních končetin je často ztížena nebo úplně znemožněna, proto často 

používáme kompenzační pomůcky 

- nápadné jsou znaky organicity – tremor, zvýšený či snížený přítlak, čáry jsou 

přerušované, neplynulé, časté jsou dvojité linie a neschopnost napojení čáry 

- při grafomotorickém cvičení musí děti s DMO vykonávat velké úsilí pro zvládnutí i 

základních cviků, pro únavu pak často práci nedokončí nebo sklouznou pouze ke 

čmárání 

- úkoly je nutné vždy rozfázovat do menších celků tak, aby dítě práci dokončilo a 

vidělo výsledek své práce 

- v kresbě jsou většinou děti s DMO úspěšnější než malbě, důležitá je ale volba 

kreslícího materiálu. Nejčastěji se používají prstové barvy, uhel, měkká tužka a 

fixy. Dobré je použít kreslící materiál, který zanechává širokou stopu a pevnější 

papír, aby nedošlo k jeho protržení. 

- důležité je najít vhodnou polohu a usazení dítěte, polohy bychom pak měli často 

střídat a zařazovat relaxaci. Střídat bychom měli také techniky kreslení. 

- jednotlivá vývojová období se prodlužují, při kombinaci s mentální retardací dítě 

často zůstává na stejné vývojové úrovni 



 47 

2. 2. 8 Možnosti léčby MO 

Ve všech publikacích zabývající se léčbou MO se zdůrazňuje na začátku vždy jen 

jedno: nutným předpokladem efektivní léčby je včasná a kvalitní diagnostika, na jejímž 

základě jsou pak realizovány příslušné terapeutické postupy. Léčba je tedy závislá na 

včasné identifikaci problému a včasném zahájení terapie.  

S ohledem na všechny výše popsané skutečnosti o mozkové obrně je zřejmé, že 

efektivní léčba dětí s MO by měla být ucelená a interdisciplinární. Vyžaduje týmovou 

spolupráci všech specialistů (speciálních pedagogů, psychologů, fyzioterapeutů, 

ergoterapeutů, atd.), ale také spolupráci rodičů dítěte s postižením (Jankovský, 2006).  

V léčbě MO se používají nerůznější léčebné metody. Záleží na ošetřujícím lékaři i 

na celém týmu odborníků pečujícím o děti, jakým způsobem se rozhodnou dítě léčit. 

Druhy léčení, které jsou v současné době používané (Jakobová, 2007):    

- medikamentózní léčba (např. botulotoxin) 

- léčebná rehabilitace – zahrnuje léčebnou tělesnou výchovu, léčbu prací a hrou 

- fyzikální léčba 

- výchovná rehabilitace 

- logopedická léčba 

- léčba a kompenzace smyslových poruch 

- chirurgická léčba- ortopedické operace na pohybovém ústrojí a neurochirurgické 

operace na CNS 

- používání různých technických pomůcek 

Rozhodující terapeutický postup u pacientů s MO představuje léčebná 

rehabilitace. Léčba se zahajuje v době, kdy ještě není plně stanovená diagnóza, ale jsou již 

znatelné odchylky od fyziologického vývoje (CKP 3. a 4. stupně). Včasné zahájení léčebné 

rehabilitace má také význam z důvodu velmi dynamicky probíhajících procesů zrání CNS 

(Kolář, 2009).  

 Fyzioterapeutických konceptů využívaných pro rehabilitaci dětí s MO nalezneme 

mnoho. Pozornost však věnuji třem základním konceptům dle Koláře (2009).  

 

2. 2. 8. 1 Vojtova reflexní lokomoce u dětí s MO 
 

Pojem „reflex“ v reflexní lokomoci znamená, že určitými podněty lze vyvolat 

motorické aktivity, jejichž důsledkem je pohyb vpřed. Kineziologické obsahy reflexní 
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lokomoce, ke které patří reflexní plazení a reflexní otáčení, jsou k dispozici v CNS jako 

globální motorické modely. Tyto modely jsou vrozené a existují nezávisle na věku. Jsou 

naprogramovány v CNS každého člověka a čekají na vyvolání. Pojem globální poukazuje 

na fakt, že svalové souhry modelů držení těla a pohybu probíhají v celém organismu 

současně (Vojta, Peters, 2010).  

Reflexní lokomoci dále Vojta (2010) popisuje jako aktivační systém, který je 

možné uvést do chodu zvenčí, a to určitými polohami těla a vyvolávacími podněty. Její 

kineziologické obsahy a svalové souhry  

- jsou obdobou obsahů modelů držení těla v motorické ontogenezi, 

- vedou ke vzpřímené chůzi a částečně je i v samostatné chůzi můžeme nalézt. 

Vojtovu reflexní lokomoci lze použít při motorické rehabilitaci pacientů všech 

věkových kategorií, a to už od kojeneckého věku.  

Frekvence a doba cvičení souvisí s věkem pacienta a musí se podřizovat jeho 

toleranci. V prvních měsících života je cvičení indikováno 3-4krát denně a doba cvičení 

nepřesahuje 10 minut. Po prvním roce života se snižuje počet fází na dvě a prodlužuje se 

jejich doba na 10-15 minut. Předpokladem úspěšného terapeutického výsledku je edukace 

rodičů odborníkem k přesnému a správnému provádění terapie, proto rodiče dochází na 

pravidelné kontroly a konzultace (Kolář, 2009).  

Správně indikovat a provádět Vojtovu reflexní lokomoci je zásadní, ale i velmi 

problematická činnost. Klíčovými oblastmi je vlastní manipulace a komunikace s dítětem a 

volba správných poloh a stimulačních zón (Kolář, 2009). Děti během cvičení často pláčou, 

i když při správném provedení je cvičení nebolestivé. Má se tak za to, že děti reagují na 

nátlak (násilí) v této formě. Terapie se pohybuje jen v oblasti fyzioterapie. Nedochází 

k žádnému přenosu do práce logopedické a ergoterapeutické, jako je tomu u Bobathových 

nebo Petöho (Vítková, 1998).  

 

2. 2. 8. 2 Koncept manželů Bobathových u dětí s MO 
 
 Terapie podle  souhrnného konceptu (fyzioterapie, ergoterapie a logopedie) 

manželů Bobathových vychází vždy z kvalitního vyšetření, při kterým se zabýváme 

komplexním hodnocením dítěte. Zkoumají se pacientovy pohybové vzory, posturální 

tonus, asociované reakce a přidružené problémy (Kolář, 2009).  

 Princip léčebného cvičení se zakládá na dvou faktorech: na jedné straně má být 

inhibováno a přerušeno abnormální reflexní držení, na druhé straně mají být vybudovány 
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základní vzory, které odpovídají normálnímu pohybu a jsou základem pro všechny 

diferencované pohyby. Jsou provokovány a fixovány ve cvičebních situacích (Vítková, 

1998). Cílem terapie je posílit soběstačnost a samostatnost dítěte (Kolář, 2009). 

 Cvičení je uskutečňováno po celý den při každodenních činnostech, jejichž 

provádění je přizpůsobeno terapeutickému cíli. Velice důležitá je role rodičů, kteří 

provádějí každodenní činnosti podle instruktáže terapeuta. Fyzioterapeut provádí tzv. 

handling, tj. soubor terapeutických technik a radí rodičům, jak dítě zvedat, nosit, polohovat 

a zároveň určuje polohy, které jsou vhodné pro hru. Důležité je motivovat dítě přiměřeně 

jeho věku a vývojovému stupni (Kolář, 2009).  

 Bobathova škola podle Vítkové (1998) nespatřuje léčbu v posilování a uvolňování 

poškozených svalových skupin, spíše se zaměřuje na zlepšení koordinace držení a pohybu 

a vytvoření normálního svalového tonusu.  

 

2. 2. 8. 3  Pohybová terapie podle Petöho 
 
 Zakladatelem metody je Maďar Andreas Petö, který MO i jiná neurologická 

onemocnění neviděl pouze jako izolovanou poruchu, ale vycházel z představy, že učební a 

adaptační proces je porušen a porucha učení je základem pro poruchu pohybovou (Kolář, 

2009). Vycházel z toho, že dítě musí rozumět svým problémům a snažit se je překonat. 

Proto se zaměřuje především na regulaci a usnadnění procesu učení. K tomu používá nejen 

pestrých a atraktivních učebních programů, ale i snadno přehledného uspořádání okolního 

prostředí a jasného rozčlenění časového režimu (Machová, 2011).  

 Pracuje se převážně ve skupinách, protože působí stimulačně, motivačně a děti se 

učí mnohému jeden od druhého a také se rozvíjí jejich sociální vazby (Kolář, 2009). 

Využívají se jednoduché pomůcky, nábytek jako židle, lavice, hůlky, kroužky, kolejnice. 

Dítě v první řadě pracuje se svou vůlí. Cvičení se integrují do běžných každodenních 

činností a jsou slovně a rytmicky doprovázena. Říkanky jsou přizpůsobeny věku dítěte 

(Vítková, 1998). V rámci metody je prováděna i terapie kognitivních funkcí.  
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2. 3 Uvolňující masáž  

 

Masáž můžeme charakterizovat jako působení mechanických podnětů na lidské tělo 

buď za účelem léčebným, kdy se příznivě ovlivňují poruchy a chorobné změny tkání 

místně nebo celkově, nebo za účelem regeneračním, kdy se vylaďují tkáně změněné 

únavou (Hošková, 2000). Storck (2010) ji definuje jako ručně prováděné mechanické 

ovlivňování kůže a svalstva s objektivními účinky pro léčebné účely. Masáž je speciální 

procedura, která je využívána k posílení organismu, k upevnění tělesného a duševního 

zdraví, zlepšení výkonnosti a osvěžení po fyzické nebo psychické námaze (Riegerová, 

2007).  

Masáž působí na tělesný i duševní stav člověka velmi kladně. Zlepšuje zejména 

podmínky pro svalovou a kloubní činnost. Rovněž při zotavování po nemoci či úrazu má 

vhodně zvolená a citlivá masáž velmi příznivý účinek na organismus (Kvapilík, 1991).  

Pro techniku uvolňující masáže vycházíme z teorie sportovní masáže. Jak vyplývá 

z názvu, sportovní masáž je určena především pro sportovce, kteří mají s využíváním 

masáže nejlepší zkušenosti. Vhodným výběrem a zařazením masáže lze zkvalitnit 

regeneraci po jakékoliv fyzické zátěži, a to nejen po sportovním výkonu (Hošková a kol. 

2010). Sportovní masáž Kvapilík (1991) popisuje jako masáž, která je upravená pro 

posilování zdravého organismu, pro usnadnění udržování kvalitní tělesné i duševní 

kondice, pro zlepšování celkového stavu a vzhledu i pro náležité odstraňování únavy.  

Co je však podstatné, sportovní masáž může být vhodně využívána i nesportujícími 

osobami, pro které může být nejen příjemná, ale i nanejvýš potřebná. To potvrzuje ve své 

knížce Kvapilík (1991), který informuje, že v současné době je sportovní masáž již velmi 

podrobně propracovaná a její jednotlivé formy mohou dobře posloužit nejen aktivním 

sportovcům, ale i nesportovcům, kteří si chtějí upevnit zdraví, posílit organismus, zlepšit 

celkový vzhled nebo urychleně odstraňovat únavu po tělesné či duševní námaze.  

Masáž sportovní je shodná s technikou klasické masáže. Její technika je odvozena 

ze základních 6 hmatů – tření, hnětení, roztírání, tepání, chvění a pasivní pohyby 

v kloubech. Sportovní masáž se řadí mezi čtyři základní druhy masáže. Masáže podle 

zaměření dělíme na (Riegerová, 2007): masáž léčebnou – rehabilitační, masáž 

kosmetickou, masáž regenerační (rekondiční) a masáž sportovní.  

Sportovní masáž se dále dělí na masáž přípravnou (kondiční), což je nejúčinnější 

masáž, která má celkově posílit organismus trénujícího sportovce, aby dosáhl lepších 
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sportovních výkonů (Kvapilík, 1991). Dále masáž pohotovostní, která se používá před 

závodem nebo tréninkem (zlepšuje prokrvení a zahřátí organismu). Podle situace ji lze 

upravit jako dráždivou nebo jako uklidňující. Můžeme též hovořit o masáži odstraňující 

únavu, která slouží k rychlejší regeneraci organismu (Riegerová, 2007). Hošková a kol. 

(2010) dále do specifické sportovní masáže zahrnuje: masáž o přestávkách mezi výkony, 

masáž po cestování a sportovně léčebná masáž.  

 

2. 3. 1 Účinky masáže 

I přes negativní výsledek našeho bakalářského výzkumu stále, jako mnozí jiní 

odborníci, věříme v pozitivní účinky masáže, jako je např. snížení svalové tenze, zvýšení 

prokrvení, celkově získání pozitivního naladění, zlepšení pozornosti atd. Předpokládáme, 

že pro děti s mozkovou obrnou, které se potýkají především se spasticitou svalů, může být 

uvolňující masáž vhodným kompenzačním prostředek nejen pro aktuální grafomotorický 

výkon.  

O kladných efektech masáže se můžeme dočíst mnoho v odborných publikacích, 

knihách, na internetu, avšak začneme-li se zajímat o výzkum týkající se účinků masáže, 

zjistíme, že málokteré pozitivní účinky masáže jsou plně a statisticky prokázány.  Mnohé 

studie dosahující pozitivních výsledků jsou často pouze výzkumy pilotní či prvotní a sami 

autoři se v závěru vyjadřují o nutnosti dané účinky dále zkoumat. Vědci též požadují 

rozsáhlejší a pokračující výzkum, který by ověřil jejich pozitivní výsledky. Neboli jak píše 

Weerapong (2005), navzdory obecného názoru na pozitivní přínos masáže existují jen 

limitovaná empirická data, která by často zmiňované pozitivní účinky masáže potvrdila. 

Stejný názor se dočteme i ve článku Brummitta (2008).  

Stále ale musíme vyzdvihnout fakt, že v posledních letech se kladné efekty masáže 

na různé poruchy a nemoci potvrzují a její přínos je pro rehabilitaci nezanedbatelný. 

Nedávný výzkum v Anglii ukázal, že za posledních 11 let tvořilo ošetření masáží průměrně 

45%  veškerého času ve fyzioterapii (Weerapong, 2005).  Na olympijských hrách v Atlantě 

v roce 1996 tvořila masáž 47% z celkového času léčebných procedur sportovců. O 8 let 

později v Aténách připadalo na 10 000 sportovců v olympijské vesnici 600 masérů a i toto 

číslo má stoupající tendenci (Morales in Hošková a kol., 2010).  

Účinek masáže je závislý především na působení jednotlivých masérských hmatů, 

jejich směru, intenzitě, rychlosti, vlastním provedením a vlivu pomocných masážních 
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prostředků nebo přístrojů, dále i na vlivu prostředí, kde se masáž provádí, na momentálním 

stavu masírovaného i maséra a na řadě dalších okolností (Kvapilík, 1991). Podle Novákové 

(2009) dále efektivita masáže může záviset na zručnosti či dovednosti a zkušenosti maséra 

a na druhu masáže, na masírované lokalitě a jejím zacílení, na počtu a frekvenci masáží.  

Účinnost masáže závisí i na vzorku testovaných jedinců, v přístupu masírovaného 

k masáži, jeho očekávání, jakým způsobem byli vybráni jedinci pro výzkum, zda proběhla 

randomizace (Nováková, 2009).  

„Současný výzkum účinků masáže na lidský organismus je rozporuplný, a to 

z mnoha důvodů. Jelikož mechanismus účinků masáže na lidský organismus je velmi 

komplexní a složitý, je proto i výzkum v této oblasti složitý.  Metodika výzkumu je složitá 

především z pohledu individuálního přístupu maséra i masírovaného, což má vliv na 

výsledky (Nováková, 2009).“ 

Autoři výzkumných publikací se většinou soustředí na sledování více ukazatelů, 

převážně fyziologických na jedné straně a psychologických na straně druhé. Jelikož je 

mechanismus účinků masáže komplexní, je velmi složité účinky od sebe dělit,  a to z 

důvodu jejich úzké vzájemné souvislosti. Tím je složité a komplikované zkoumat je 

odděleně (Nováková, 2009).  

Jak již bylo napsáno, masáž může být buď dráždivá, která se vyznačuje rychlou 

technikou s vydatnou intenzitou, nebo naopak uklidňující, která se vyznačuje pravidelnou a 

pomalou technikou uklidňujícím způsobem. Hošková et al (2010) popisuje uklidňující 

masáž jako masáž jemnou, kdy masérské hmaty plynule přechází v další, rytmus hmatů je 

plynulý a pravidelný a neprovádíme tepání a pohyby v kloubech. K lepším 

grafomotorickým dovednostem u dětí s mozkovou obrnou lze dospět právě uklidňující 

masáží, která má za účinek uvolněnost ztuhlých svalů a jejich relaxaci. 

Účinky masáže podle Hoškové a kol. (2010):  

• mechanické,  

• fyziologické (biochemické) 

• reflexní 

• psychologické 

Jinými slovy masáž vyvolává komplexní proces s mechanickými, biochemickými a 

reflexními účinky, kdy místní působení je bezprostředně spjato s působením celkovým 

(Hošková, 2000). 
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 Storck (2010) rozlišuje účinky masáže na vzdálené a místní. Z jeho terapeutických 

zkušeností popisuje celkem pět účinných oblastí masáže. Jako vzdáleně působící: celkové 

působení, segmentální působení, vzdálené reflexy a jako místní působení: působení na 

krevní a lymfatické cévy a působení na svalstvo.  

 Pro přehlednost předkládáme schéma (viz Obr. 8), který vystihuje mechanismy 

masáže a její účinky. Weerapong (2005), který toto schéma vytvořil na základě 

přezkoumání literatury a dosavadních výzkumů o masáži, opět uvádí, že sami autoři, kteří 

o těchto mechanismech masáže píší, spekulují o jejich pravdivosti a podložili tyto účinky 

nedostatečnými objektivními daty. Proto je i v tomto článku zdůrazňováno, že další 

výzkum a další vědecká data jsou žádána, stejně jako nalezení pravdivých efektů masáže.  

 

Obr. 8 Teoretický model očekávaných mechanismů masáže (Weerapong, 2005). 

Možné mechanismy masáže 

   ↓    
biomechanické 

účinky  fyziologické 
účinky  neurologické 

účinky  psychologické 
účinky 

↓  ↓  ↓  ↓ 
mechanický tlak na 

tkáně 
 

změny v tkáních 
nebo v orgánech 

 reflexní stimulace  
zlepšení vnímání 
tělesných pocitů 

↓  ↓  ↓  ↓ 

↓ adheze tkání  
↑ prokrvení svalů a 
kůže  

↓ neurosvalové 
podrážděnosti  ↓ úzkosti 

↑ svalová souhra  
↑ parasympatetické 
aktivity 

 ↓ bolesti  ↑ relaxace 

↑ rozsahu pohybu v 
kloubech 

 
↑ relexačních 
hormonů 

 
↓ svalové tenze 
nebo spasmu 

   

↓ pasivní i aktivní  
tuhlost 

  
↓ stresových 
hormonů 

      

↑ indikuje zvýšení ↓ indikuje snížení 

 

Jak si lze uvědomit, účinky jsou děleny z různých hledisek a každý autor má na tuto 

problematiku jiný odlišný pohled a používá odlišné pojmenování pro ten samý účinek 

masáže (Hošková a kol., 2010).  

Podle Benjamina a Lampa (2005) technika sportovních masáží vytváří strukturu 

primárních a sekundárních efektů, které buď  bezprostředně ovlivňují výkon nebo se jejich 

kumulativní účinek projeví časem. Tyto účinky jsou nejlépe viděny jako komplex 

souvisejících jevů, jedná se o „řetězec reakcí“. V tomto řetězci reakcí sportovní masáž 

nejdříve vytváří primární účinky (např. elastičtější pojivová tkáň), které pak zapříčiní 

sekundární účinky (např. větší rozsah pohybu a více síly). Dalším příkladem může být: 
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menší pocity úzkosti – zlepšená mentální pozornost – lepší koncentrace (Benjamin, Lamp, 

2005). 

Tyto zjednodušené příklady ukazují vztahy účinků. Několik sekundárních efektů 

může vyplývat z jednoho primárního efektu masáže. Například zvýšení krevního oběhu 

(primární efekt) může tedy zvýšit odstraňování metabolitů, snížení otoku a urychlení 

vyléčení mikrotraumat (sekundární efekty).  

Za primární účinky považují Benjamin a Lamp (2005) přímý vliv na fyziologické a 

psychické změny sportovce a na jeho kondici a sekundární účinky navazují na účinky 

primární.  

 

Přehled důležitých primárních (1.) a sekundárních účinků (2.) sportovní masáže podle 

Benjamina a Lampa (2005): 

1. zlepšení oběhu tekutin, zlepšené prokrvení 

svalová relaxace (uvolnění) 

oddělení svalů a pojivové tkáně  

podpora procesu hojení  

zlepšení stavu pojivové tkáně 

celková relaxace 

redukce pocitů úzkosti a napětí, snížení pocitu stresu 

získání pozitivního naladění, pocitu pohody 

zlepšení pozornosti 

2. více energie pro svalovou činnost 

volnější pohyby v kloubech 

rychlejší zotavení po námaze 

redukce pocitu bolesti 

odpovídající úroveň emociální stimulace 

pozitivnější názor a motivace 

 

V následujících odstavcích se těmto primárním a sekundárním účinků podle Benjamina a 

Lampa (2005) věnujeme podrobněji. Informace jsou doplněné poznámkami od Goatse 

(1994), Weeraponga (2005) a Jánošdeáka (1976). 
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1. Primární ú činky  

Primární účinky masáže zahrnují vliv na fyziologické a psychologické funkce těla a 

duše a na kondici specifické tkáně. Důležité je připomenout, že obecný termín „masáž“ 

odkazuje na různé techniky, které se velmi liší ve své aplikaci a účincích. Specifická 

masážní technika nebo kombinace a postup techniky může mít jeden efekt a odlišně 

zařazená technika může mít úplně odlišné účinky.  

 

a) Zvýšení oběhu tekutin  

Dobrá cirkulace přináší svalům a dalším orgánům základní živiny a odstraňuje 

metabolity, které se uvolňují při fyzické námaze. Zvýšení krevního a mízního oběhu jako 

primárního efektu masáže  je velmi dobře známo a je to jeden z velmi očekávaných účinků.  

Zlepšení oběhu může být spojeno s několika mechanismy aplikace masáže. Zvýšení 

krevního oběhu může vyplývat z přímého mechanického působení na cévy a na pohyb 

tekutin, dále z vasodilatace, nebo z oběhových změn vyvolaných reflexní odpovědí 

autonomního nervového systému tkáňovým podrážděním (stimulací). Je známo, že 

působením masáže na povrch těla lze příznivě působit i na orgány v hloubce. 

Experimentálně se potvrdilo mechanické ovlivnění mízového oběhu. Důkaz o tom 

poskytl svými pokusy Lasser: přeřezal mízovou cévu a zjistil, že zatímco za normálních 

okolností míza jen kapala, při masáži tekla proudem. Ukázalo se, že pohyb mízy je možný 

zrychlit až 8-násobně (Jánošdeák, 1976).  

 Změny v tepnách a žílách jsou v současných výzkumech detekovány ultrazvukem, 

který ale již nezjišťuje změny mikrocirkulace ve svalech. Ve výsledku se opět setkáváme 

s nedostatkem významnosti krevního průtoku na fyziologickou odpověď. Na druhou stranu 

pouze nepatrné množství výzkumů zabývajících se tímto účinkem neukázalo žádnou 

změnu v celkové svalové cirkulaci. To ukazuje, že je zde pravděpodobně malý reálný efekt 

masáže na svalovou krevní cirkulaci s výjimkou mikrocirkulace (Weerapong, 2005).  

Tohoto účinku docílíme aplikací roztíráním, uchopováním, hnětením a rytmickým 

stlačováním. Masáž končetin je prováděna vždy od distálního směru k proximálnímu (k 

srdci). 

 

b) Svalová relaxace 

 Opakované kontrakce svalů během fyzické aktivity mají většinou za následek tuhé 

a napnuté svaly. Během masáže nastane svalová relaxace, jakmile se svaly navrátí do 

normálního stavu nebo do stavu uvolnění.  
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 Tohoto stavu může být dosáhnuto pomocí několika odlišných mechanismů. 

Například tím, že nastane relaxační odpověď  parasympatického nervového systému. Což 

může vyplývat z vědomého odstranění svalové tenze tak, že masírovaný přijme pasivní 

roli, která dovoluje masérovi volně manipulovat se svaly, tkáněmi a kloubními spojeními. 

Zvýšení parasympatické aktivity má mimo jiné za následek redukci srdeční frekvence, 

snížení krevního tlaku a zvyšuje se hladina relaxačních látek jakou jsou endorfiny 

(Weerapong, 2005). 

Věří se, že masáž stimuluje senzory receptorů a snižuje svalovou tenzi nebo křeč 

redukcí neuromuskulární dráždivosti. Změny neuromuskulární dráždivosti jsou ve 

výzkumech měřeny pomocí amplitudy Hoffmanova reflexu, což je elektrický analog 

mechanicky vyvolaného míšního napínacího reflexu (např. kolenní reflex) (Weerapong, 

2005).  

 Je známé, že při masáži se ve svalech otevírá větší množství krevních vlásečnic, 

které jsou jinak, tedy hlavně v podmínkách klidu, prakticky uzavřené. Pro porovnání 

uvádíme číselně: v klidu je na jeden čtvereční milimetr svalového průřezu otevřených 30-

270 kapilár, po masáži je to až 1400. Otevření těchto vlásečnic se uskutečňuje  jednak 

působením reflexním a jednak pomocí histaminových látek. Otevřením vlásečnic se 

zlepšuje přívod výživných látek a kyslíku. Tím se zlepšují podmínky pro svalovou činnost. 

Všechny vyšší fyzické výkony jsou na prokrvení svalů značně závislé. Proto je masáž před 

výkonem (v našem případě grafomotorický výkon) velmi opodstatněná (Jánošdeák, 1976).  

 Skutečnost, že masáží je možné ovlivňovat svalový tonus, se odráží i na kvalitě 

svalové činnosti. Ve svalech přebytečně napnutých způsobuje uklidňující masáž jejich 

uvolnění. Správný svalový tonus ulehčuje střídání kontrakce a uvolnění svalů (Jánošdeák, 

1976). 

 Masážní techniky, které by specificky vyvolávaly svalovou relaxaci, zahrnují tření 

a hnětení, které jsou aplikovány rytmicky a v kombinaci se zvyšováním krevního oběhu. 

 

c) Oddělení svalů a pojivové tkáně 

Dokonalý pohyb jedincova výkonu je umožňován svaly a pojivovou tkání tak, že 

po sobě navzájem „kloužou“. Jakékoli zkřížení, adheze či slepení pojivové tkáně a svalů 

zhorší plynulý pohyb a omezuje rozsah pohybu. Určité masážní techniky jsou navržené 

tak, aby přecházely této adhezi svalů a aby rozdělily přilnavost, která vznikla. Tímto 

hmatem může být právě hnětení, především bych zmínila hnětení uchopováním a 

odtahováním, kdy svaly přímo odtahováním oddělujeme od kosti.  
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d)   Zlepšení stavu pojivové tkáně 

 Stav pojivové tkáně může mít důležitý vliv na schopnost těla pohybovat se rychle, 

výkonně a přirozeně. Pojivová tkáň je připojena k fascii, která obklopuje jednotlivé svaly a 

svalová vlákna, a tvoří ligamenta a šlachy. Pod chronickým stresem nebo chronickou 

nepohyblivostí, má pojivová tkáň tendenci tuhnout, čímž ztrácí svoji flexibilitu a 

roztažitelnost. Kvůli jejím spojením s blízkými i vzdálenějšími tkáněmi, pojivová tkáň, 

když je ve špatné kondici, může zpomalovat veškerý pohyb.  

 Aby se sportovci vyhnuli zraněním pojivové tkáně, je velmi důležité se před každou 

aktivitou rozcvičit. Odborníci se též zajímají o možnost použití masáže jako součásti 

přípravného programu před výkonem. V jedné studii porovnali vliv standardní atletické 

rozcvičky oproti masáži nebo strečinkovým cvikům.  Strečink ukázal největší flexibilitu 

pojivové tkáně kolem kloubů, i když masáž též měla významný užitečný efekt. Standardní 

rozcvičení se ukázalo jako nejméně efektivní (Goats, 1994).  

 Fibróza (zmnožení, zhuštění vaziva ve tkáni) pojivové tkáně může být odstraněna 

masážními technikami jako je hnětení, roztírání nebo strečinkem. Zdravá pojivová tkáň je 

výsledkem udržování hladin základních látek kombinované s prevencí a se zabraňováním 

adheze tkání.  

  

e)   Celková relaxace 

 Manuální terapie je velmi dobře známa jako pomoc k dosáhnutí relaxace a většina 

lidí se shoduje na příjemných pocitech, které během a po uvolňující masáži mají (Goats, 

1994). Když masáž aktivuje parasympatetický nervový systém, člověk zažije relaxační 

odpověď, neboli komplexní jev poskytující mnohonásobné pozitivní účinky. Relaxační 

odpověď je tedy fenomén mysli a těla, který může být vyvolán buď nejdříve uklidněním 

mysli a následován fyziologickými účinky, nebo nejdříve relaxací těla a následován 

psychickými účinky (Benjamin, Lamp, 2005). 

Účinky masáže na relaxaci jsou zkoumány pomocí validního dotazníku POMS 

(Profile of Mood States), jehož věrohodnost je otázkou. Dotazník má šest škál: tenze, 

deprese, zlost (hněv), vitalita (energie), únava a rozpačitost (zmatenost), ale pouze škály 

tenze, vitality a únavy jsou vhodné pro měření relaxace. Dosud však nebyl lepší dotazník 

na měření relaxace vytvořen (Weerapong, 2005).  

 Abychom mohli dosáhnout relaxovaného stavu, musíme snížit i stav úzkosti, na 

kterou má masáž též pozitivní vliv. K měření úzkosti se nejvíce používá dotazník SAI 
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(State Anxiety Investory), který již v několika výzkumech ukázal významné snížení 

úzkosti po intervenci masáží. (Weerapong, 2005).  

 Příklad použití POMS a SAI můžeme uvést pro skupinu 15 tanečnic, které 

dostávaly 30-ti minutovou masáž po dobu pěti týdnů, a to dvakrát týdně. Pro porovnání 

byla použita skupina (též 15 tanečnic), jež prováděla relaxační terapii sama doma. Obě 

skupiny zaznamenaly nižší stav úzkosti a deprese a dosáhly zlepšeného skóre měřícího stav 

nálady (POMS). U skupiny, která byla šetřena masáží, byla navíc dokázána nižší hladina 

kortisolu v porovnání s kontrolní skupinou (Brummitt, 2008; Weerapong, 2005).  

 V jiném výzkumu (Hemmings in Weerapong, 2005) porovnávali psychologický 

efekt masáže s ležením opět pomocí dotazníku POMS, a to během tréninku boxu. Aplikace 

masáže zlepšila škály tenze a únavy, tedy škály měřící relaxaci. I mnoho dalších výzkumů 

ukázalo významný pozitivní psychologický efekt masáže na stav nálady a relaxace. 

 Celkové relaxace a tedy aktivace parasympatického systému můžeme dosáhnout 

pomalými, jemnými a klouzavými pohyby (Benjamin, Lamp, 2005).  

 

2. Sekundární účinky  

 

a) Větší energie pro svalovou činnost 

K vyčerpání energie dojde, když si tělo nestačí dodávat živiny a nestačí odstraňovat 

odpadní produkty ze svalů. Svalová kontrakce je důsledkem řetězce chemických reakcí, k 

jejichž proběhnutí je potřeba splnění několika podmínek, v první řadě podráždění svalu a 

dostatečná zásoba energie ve svalu. Masáž aktivní cestou pomáhá zlepšování oběhu, které 

urychlí odstraňování metabolitů a dodá potřebné živiny pro svalovou relaxaci. Tuto 

skutečnost potvrzují pozorování Gopadzeho o zvýšení metabolismu dusíkatých látek a 

celkové zlepšení procesů asimilace,  též pozorování Handelsmanové, podle které se po 

masáži zvyšuje spotřeba kyslíku přibližně o 10-20% (Jánošdeák, 1976). Masáž tedy 

zabrání vyčerpání energie pomocí podpory odstraňování odpadních produktů ze svalů a 

dodávání živin. 

 

b) Volnější pohyby v kloubech 

 Masáž má dobrý vliv i na klouby, zejména na zvyšování nebo udržování jejich 

pohyblivosti. U lidí s nedostatkem pohybu je kloubní pohyblivost zmenšena. Uplatněním 

masérských hmatů na pohybově zanedbaném kloubu lze přispět k urychlenému vstřebávání 

všech přebytečných a odpadových látek, které jsou často příčinami zvýšené únavy, ale i 
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obtíží a bolestí. Masáží se kloub uvolňuje a rozsah kloubní pohyblivosti se zvětšuje. Jako 

masážní techniky jsou osvědčeny lehké i hluboké tření, hnětení a především roztírání. 

 Volnější pohyby v kloubech ve svém výzkumu dokázali Nordschow a Bierman (in 

Weerapong, 2005), kteří měřili vzdálenost prstů od podlahy po předklonu. Tato vzdálenost 

se po masáži zad a dolních končetin významně snížila. Vyšší efektivitu pro volnější 

pohyby v kloubech však Weerapong (2005) stále připisuje  spíše strečinku, protože tento 

účinek masáže vidí ještě jako otázku pro další výzkum.  

 

c) Redukce pocitu bolesti 

 Masáž je tradičně aplikována, aby se dotyčnému ulevilo od bolesti. Masáž může 

redukovat bolest pomocí aktivace mechanismu nervového vstupu v míše. Taktilní 

informace z masáže může stimulovat rychlá nervová vlákna a pak zablokovat menší, 

pomalá nervová vlákna, která danou bolest detekují (Goats, 1994; Weerapong,2005). Tento 

účinek podle všeho vyplívá z lokální laterální inhibice v míše a vysvětluje, proč dotýkání 

bolestivé oblasti je efektivní strategie v odstranění bolesti.   

 Masáž může též zvýšit biochemické látky, jako je například serotonin, který jako 

neurotransmiter hraje roli právě v redukci bolesti (Benjamin, Lamp, 2005; Weerapong, 

2005). V jiném článku se můžeme dočíst, že serotonin, stejně jako dopamin, hraje roli i 

v redukci deprese a stresu (Field, 2009).  

 Svalovou bolest zapříčiňují svalové křeče, a to buď přímou stimulací 

mechanickosenzitivních senzorů bolesti nebo nepřímo kompresí cév vedoucí k ischemii. 

Masáž může změnit uspořádání svalových vláken, které pomáhá redukovat stimulaci 

receptorů bolesti a tlak na cévy. Dále masáž může zvýšit krevní mikrocirkulaci, která 

přispívá k lepší výživě postižené oblasti. Bohužel se opět setkáváme se skutečností, že 

účinek masáže na redukci bolesti není podle Weeraponga (2005) dostatečně podložen a 

podporován vědeckými důkazy. Na druhou stranu Benjamin a Lamp (2005) tento účinek 

masáže shledávají jako již dobře dokumentovaný a potvrzený.  

 

Opustíme-li účinky masáže podle Benjamina a Lampa, je dále důležité zmínit, že 

prvotním orgánem, na který masáž působí, je kůže. Při masáži se kůže otepluje a 

prokrvuje. Zvýšení teploty má pro jedincovu činnost praktický význam. Chlad totiž 

nepříznivě ovlivňuje výkon. Je důležité si uvědomit, že působení chladu se neprojevuje jen 

na kůži, ale odráží se nepříznivě i na prokrvení svalů. Dále se při masáži odlupují 
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z povrchu kůže odumřelé buňky pokožky a uschlé zbytky vyloučených látek kožními 

mazovými žlázami (Jánošdeák, 1976).  

Zlepšení prokrvení kůže a svalů působením masáže je potvrzeno mnoha výzkumy. 

Longworth (in Weerapong, 2005) doložil zvýšení teploty kůže po 6-ti minutové masáži 

zad,  i když tato teplota klesla zpět již po 10 minutách. Drust (in Weerapong, 2005) udává 

zvýšení kožní a vnitřní svalové teploty (1,5 cm a 2,5 cm) v m. vastus lateralis, aniž by 

respektoval trvání masáže (5, 10 nebo 15 minutová). Weerapong (2005) i přesto 

upozorňuje, že tyto účinky nejsou významné pro průtok krve ve svalech a že se nezvyšuje 

teplota hluboko ve svalu (ne víc jak 2,5 cm), proto masáž není vhodná jako příprava pro 

cvičení, neboli nenahradí řádné rozcvičení.  

 

Smysl našeho výzkumu je založen na skutečnosti, že účinky masáže se projevují 

především na svalech. Poněvadž chceme ovlivnit grafomotorický výkon jedinců s MO, 

zaměřili jsme se na svaly horní končetiny a svaly šíje. Ke svalům horní končetiny patří 

z vývojového hlediska a podle inervace svaly spinohumerální (patřící topograficky 

k zádovým svalům např. m. trapezius) a svaly thorakohumerální (patřící topograficky ke 

svalům hrudníku např. m. pectoralis major), jejichž funkce jsou vztaženy k pletenci horní 

končetiny a ke kloubu ramennímu. Svaly vlastní končetiny, které začínají a upínají se na 

kostře končetiny, se dělí na svaly ramenní a lopatkové, svaly paže, svaly předloktí a svaly 

ruky (Čihák, 2001).  

Příhoda, který se zabýval analýzou psacího pohybu, ve 30.-50. letech zjistil, že 

podle výzkumu fyziologů se na utváření písma podílí kolem 500 svalů (Příhoda in 

Mlčáková, 2009). Sledování vztahu mezi pohybem ruky a kvalitou písma ukázalo, že 

rychlého a čitelného psaní se účastní pohyby prstů, záprstí, zápěstí, předloktí i paže. 

Nejsou-li tyto pohyby koordinovány nebo jsou-li některé z nich vypuštěny, snižuje se 

kvalita a rychlost písma. (Jiránek in Mlčáková, 2009). 

 

2. 3. 1. 1 Aktuální výzkum účinků masáže 
 

V odborných časopisech a v internetových databázích knihoven (Národní knihovna 

v Praze, Sportbibliothek in Köln) lze nalézt velké množství článků, které se zabývají 

výzkumem masáže. Nepovedlo se mi však najít aktuální článek, který by se obecně 

zabýval mechanismy a účinky masáže, jako tomu je např. ve dvou článcích vydaných 
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v roce 2005 (Benjamin, Lamp, 2005; Weerapong, 2005) či v nejnovějším článku od 

Brummitta z roku 2008. Většina informací o účincích masáže je čerpána právě z těchto 

článků. V posledních letech se objevují především výzkumy, které se zaměřují pouze na 

určitý mechanismus či účinek masáže. 

Vyšetřuje se působení masáže na různé nemoci či potíže např. na rakovinu či 

prenatální deprese; účinky masáží před různou zátěží (př. izokinetická) na určitý sval či 

svalové skupiny; léčebné kombinace masáže s jinými terapeutickými prostředky např. 

psychoterapie a masáž na snížení deprese či kombinace akupunktury a masáže; přístupy 

pacientů k masáži; ovlivňování hladiny hormonů masáží např. zda masáž redukuje kortisol. 

Dále můžeme nalézt články týkající se účinků masáže na různé věkové skupiny (staří lidé, 

předškolní děti, děti do 6 měsíců), na specifické skupiny lidí (redukce bolesti u těhotných 

žen, děti s mozkovou obrnou, tanečníci) či články zabývající se metodologií výzkumu 

masáže.  

Největší množství článků týkajících se masáže je možno nalézt v časopise Journal 

of Bodywork and Movement Therapies, který vychází čtyřikrát ročně. V mnohých 

vydáních tohoto časopisu vyšlých 2007 – 2012 se můžeme dočíst spousty zajímavých 

informací o výše zmíněných problémech a aktuálním využitím masáže v praxi.  

Na internetu lze nejvíce odborných článků zabývající se touto terapeutickou 

metodou vyhledat na webové stránce časopisu International Journal of Therapeutic 

Massage and Bodywork (http://www.ijtmb.org/index.php/ijtmb). Tento časopis vychází též 

čtyřikrát ročně a zabývá se výzkumem, vzděláváním a klinickou praxí tohoto oboru.  

Ve Sportbibliothek Köln jsem dále prošla velké množství časopisů týkajících se 

sportovní medicíny, rehabilitace a fyzioterapie. Z posledního roku 2012 jsem však 

nenalezla žádné články, které by studovaly masáž a její účinky. Prostudované časopisy: 

The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness, International Journal of Sports 

Medicine, The American Journal of Sports Medicine, Archive of Physical Medicine and 

Rehabilitation, Physical Therapy in sport, Research in Sport Medicine, Journal of Sport 

Rehabilitation, Sports Medicine, Advances in Physiotherapy a další.  
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2. 3. 2 Vztah masáže a mozkové obrny 

 Masáž často bývá součástí rehabilitace a terapie u dětí s mozkovou obrnou. 

Fyzioterapeuti a rodiče dětí věří v její pozitivní přínos, a proto i sami rodiče se někdy učí  

základním hmatům, aby své ratolesti s MO např. před spaním namasírovali z důvodu 

lepšího spánku. Všeobecná důvěra v masáž jako pomocnou terapii u této poruchy 

podporuje i naši víru a odhodlání účinky masáže u dětí s MO zkoumat.  

 Zkoumáním vztahu masáže a mozkové obrny se již několik vědců zabývalo, i když 

k prostudování bylo k nalezení pouze šest článků. Tyto články nás ale přesvědčují, že 

masáž dětem s MO pomáhá a je vhodným prostředkem k usnadnění jejich každodenního 

života. Glew et al. (2010) poznamenává, že literatura zabývající se konkrétně účinky 

masáže u dětí s MO je nedostatečná. V jedné studii však informují, že 25% dětí s MO (z 

213 zúčastněných) dostává masáž v pravidelném standardu, proto výzkum týkající se této 

oblasti je nezbytný.  

 Nejzajímavější a též nejnovější publikací je prozatím jen pilotní studie z roku 2010, 

která se zabývá otázkou, zda rodiče vnímají pozitivní vliv masáže na své děti. Název 

článku je „Survey of the Use of Massage for Children with Cerebral Palsy.“  Pilotní studie 

je druhým ze tří kroků celého plánovaného výzkumu. Výzkumu se zúčastnilo 100 rodin 

s dětmi ve věku od 17 měsíců do 21 let. Ze zkoumaných rodičů, jejichž děti s MO užívají 

masáže (80%), 86% věří, že masáž pomáhá svalové relaxaci; 71% věří ve zlepšení kvality 

života dětí; 23% dokumentuje zlepšení spánku; a 30% věří, že masáž snížila bolest u dětí. 

Výzkum zjišťoval i některá data od masérů, a to pokud byla terapie masáží přerušena, tak 

z jakého důvodu. Výsledkem je, že 78% rodin nepokračovalo s masáží, a to nejvíce 

z důvodu časové náročnosti masáže (46%). V 11% byla masáž přerušena z důvodu 

nedostatku přijímaných pozitivních účinků masáže, 8% nepokračovalo z důvodu ceny 

masáže. Dalšími důvody byly nemoci, operace nebo hospitalizace. Závěrem autoři píší, že 

většina dětí s MO masáž užívá, že většina rodičů věří, že je masáž jejich dětem 

nápomocná, a že je potřebný další výzkum, aby mohla být masáž doporučována jako 

rutinní léčba pro děti s MO (Glew et al., 2010).  

 Velmi důležitým článkem týkajícího se našeho výzkumu je výzkum zabývající se 

snížením syndromů mozkové obrny pomocí terapie masáží. Dvacet malých dětí 

(především ve věku 32 měsíců) s MO mělo 30-ti minutovou masáž (experimentální 

skupina) nebo čtení (kontrolní skupina) dvakrát týdně po dobu 12 týdnů. Děti, které 

přijímaly masáž, ukázaly menší počet fyzických symptomů zahrnujících redukci spasticity, 
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celkově menší tuhost svalů a zlepšení rozsahu pohybů v kloubech, jemné a hrubé 

motoriky. Svalový tonus byl testován pomocí Spasticity Scale a modifikovanou 

Ashworthovou stupnicí. Dále se u masážní skupiny zlepšily poznávací a sociální 

schopnosti (Hernandez-Reif, Field, 2005).  

 Masáž  byla efektivní i pro několik problémů příbuzných mozkové obrně, ale 

v jiných podmínkách. Např. zlepšení jemné motoriky, oblékání a svalového tonu končetin 

po aplikaci masáže u předškolních dětí s Downovým syndromem (Hernandez-Reif et al, 

2003 in Hernandez-Reif, Field, 2005) nebo zlepšení pohybů v kloubech u dětí s chronickou 

artritidou (Field et al, 1997 in Hernandez-Reif, Field, 2005). 

 Barlow a Powell (2007) hodnotili vliv „Tréninku a podporovacího programu“, 

který zahrnoval učení se klasické masáži, ve skupině rodičů pečující o děti s MO. 

Výzkumu se účastnilo 70 rodičů od 67 dětí a data byla sbírána na základě dotazníků. 

Nejenže masáž zlepšila psychický stav rodičů a jejich vztah k dítěti, ale rodiče potvrzovali 

i pozitivní účinky masáže na jejich potomky. Nejvíce jich zaznamenalo zlepšení střevních 

problémů (6) a spánku (8), sedm rodičů potvrdilo změny týkající se klidnosti dětí (více 

usměvavé, lepší pozornost, více relaxované). Dále rodiče zaznamenávali zlepšení 

pohyblivosti, svalové relaxace, dýchání, cirkulace, fyzického vývoje, pomočování a 

zlepšení stravování.  

 V Čině porovnávali účinky akupunktury a masáže v Shu a He bodech 

(experimentální skupina) s klasickou akupunkturou a masáží (kontrolní skupina) u dětí se 

spastickou MO. Měřili skóre hrubé motoriky (1) a změny v aktivitách každodenního života 

(2). V prvním i druhém měření zaznamenali významné zlepšení u obou skupin, i když u 

experimentální skupiny (Shu a He body) bylo skóre ještě významně vyšší než u skupiny 

kontrolní v porovnání s výsledky před začátkem výzkumu. 

 V dalších článcích se setkáváme s podobnými názory na pozitivní účinky masáže 

pro děti s MO. Stejně tak se autoři shodují v nutností nových výzkumů v této oblasti. 

Masáž není chápana jako zázračná léčebná terapie, ale jako základní součást rehabilitace u 

dětí s MO, která může přispět k ulehčení jejich každodenního života a může snížit dané 

syndromy vyplívající z této poruchy.  
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2. 3. 3 Prostředky, prostředí a hygiena masáže 

Základním hygienickým požadavkem je čistota jak z hlediska masírované osoby, 

tak i prostředí masáže a osoby maséra (Riegerová, 2007). Základem úspěchu je vytvořit 

pro účastníky masáže dostatečně teplé a pohodlné prostředí (Worthová, 2000).  

Výzkum probíhá na dvou různých ústavech se zařízenou volnou místností, kde 

hraje stejná relaxační hudba jako při bakalářském výzkumu. K masírování jsem opět 

zvolila levandulové mléko, které dětem příjemně voní a konzistence je podobná známé 

emulzi Emspoma.  

S dětmi jsem se vždy alespoň den předem před experimentálním měřením 

seznámila, aby se mě nebály a mohly se tak cítit uvolněně. Některé z nich již masáž 

podstoupily, ale nikdy se nejednalo o masáž horní končetiny. Povídali jsme si, co to masáž 

je a co všechno jim namasíruji. Na masáž se tak děti těšily a šly se mnou velice rády.  

    

2. 3. 4 Základní masérské hmaty uvažované pro uvolňující masáž horní 

končetiny 

Při sportovní a regenerační masáži se masérské hmaty rozdělují podle způsobu 

provedení do šesti základních skupin: tření – hnětení – roztírání – tepání – chvění – pohyby 

v kloubech. Při masáži se postupuje v uvedeném pořadí. Masáž se začíná i končí třením 

(úvodní a závěrečné tření) (Riegerová, 2007). Abychom dosáhli žádoucích účinků 

uvolňující masáže, v postupu úplně vynecháme tepání a pohyby v kloubech (Hošková a 

kol., 2010).  

Uvolňující masáž aplikujeme z důvodu hypertonu ve svalech dětí s MO. Storck 

(2010) shledává pro snížení tonu svalů jako efektivní techniky především hnětení (při příliš 

silné masáži napětí naopak stoupá) a hluboké tření, které je účinné při pomalé a mírné 

technice. 

V závislosti na cíli masáže a stavu tkání provádíme masáž určitou silou a rychlostí. 

Hloubku působení označujeme stupni 1-3, přičemž naší úrovní masáže je stupeň 1 – velmi 

lehký dotyk s uklidňujícím účinkem, vhodný též na místa citlivá na dotek (Hošková, 2000). 
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Hošková (2000) a Hošková a kol. (2010) ve své publikaci popisuje jednotlivé hmaty: 

Tření (effleurage) 

Tření je nejpoužívanější skupina masážních hmatů. Obvykle se vedou od 

vzdálenější části masírované oblasti ke středu, směrem k trupu. Pohyb rukou tudíž může 

být dostředivý, tj. směrem k srdci, ale také jednosměrný, do více směrů, krouživý, do tvaru 

osmy nebo do písmene T. Masírovaného třeme jednou rukou nebo oběma rukama, dlaní, 

hřbetem ruky nebo pouze bříšky prstů. Třením obvykle masáž zahajujeme i končíme.  

Účinky tření podle hloubky a intenzity masáže stupně 1 jsou: přizpůsobení tkáně na 

masáž, podpora odtoku krve a mízy z povrchových cév, snížení svalového tonu, uklidnění, 

uvolnění jemných povrchových tkání a navození relaxace.  

 

Hnětení (petrissage) 

 Touto skupinou masážních hmatů se uvolňují měkké tkáně, tj. povrchová a svalová 

tkáň a vazy. Hnětení je velmi účinná technika, která se používá především pro masáž 

dlouhých a bříškatých svalů, k mobilizování měkkých tkání, zejména po hmatech, které 

měly přizpůsobit masírovanou oblast na dotek a tkáně uvolnit. Hnětení neaplikujeme na 

ploché svaly, neboť ty se nedají stlačovat, uchopovat a odtahovat. 

 Účinky hnětení podle hloubky a intenzity stupně 1 jsou: urychlení odtoku krve a 

mízy z povrchových cév, rozvolnění povrchových tkání a zlepšení jejich pohyblivosti a 

příprava měkkých tkáních na rozcvičení či strečink.   

 

Roztírání (friction) 

 Pomocí hmatů této skupiny můžeme ovlivňovat podkožní tkáně, vazivo i svaly. 

Jsou podobné hmatům používaných při tření. Je vhodné zejména pro masáž v okolí kloubů 

a oblastí, kde je tenká tkáň, dále pro ztuhlé partie jako je zjizvení, srůsty, svalové spasmy a 

pro povázky svalů, šlach a svalová spojení. Roztírání se provádí odstředivě od středu 

masírovaného místa krouživým nebo spirálovitým pohybem, a to palcem, prsty, částí dlaně 

nebo pěstí.  

 Účinky roztírání podle hloubky a intenzity stupně 1 jsou: protažení a uvolnění tkáně 

a zvýšení cirkulace v místě masáže.  

 

Chvění (vibration)   

 Skupina masážních hmatů chvění vyžaduje, aby masírované oblasti byly naprosto 

uvolněné. Větší plochy kůže i větší skupiny svalů uchopíme celými prsty a palci, menší 
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plochy do jednoho, dvou nebo tří prstů a palce. Uchopená tkáň se rozechvěje rychlými 

pohyby do stran.  

 Účinky chvění podle hloubky a intenzity masáže stupně 1 jsou: uklidnění, osvěžení, 

uvolnění svalů a zlepšení pohyblivosti měkkých tkání.  

 

2. 3. 5 Postup uvolňující masáže 

Uklidňující masáž je jemná, pomalá, jednotlivé masérské hmaty přecházejí plynule 

v další, rytmus hmatů musí být pravidelný. Prostřednictvím nervové soustavy působí 

celkové uklidnění, vyrovnání snížením napětí svalstva, utišuje bolesti a odstraňuje únavu. 

Charakteristika uklidňující masáže tedy je: rychlost menší, intenzita malá, směr hmatů 

dostředivý, rytmus hmatů pravidelný, použití hmatů bez tepání a bez pohybů v kloubech, 

použití nedráždivých masážních prostředků (Kvapilík, 1991).  

Jak již bylo v teorii grafomotoriky napsáno, základní pohyby při psaní a kreslení 

vycházejí z hrubé motoriky, z pohybu velkých kloubů (Svobodová, 1997). Psaní vyžaduje 

velmi dobrou integraci pohybu jednotlivých částí těla. Jemné pohyby prstů musí být 

v koordinaci s fixací a současně uvolněním v zápěstí a loketním kloubu. Ve stejném 

okamžiku musí být stabilizováno rameno a trup (Novohradská, 2007). Proto nemasírujeme 

pouze samotnou ruku, ale budeme se věnovat celé horní končetině (masáž ruky, zápěstí, 

masáž předloktí, loketního kloubu, masáž paže, ramene) a masáži šíje.  

Délka masáže horní končetiny je kolem 15 min a délka masáže šíje je 4-5 min.  

Masáž horní končetiny (Hošková, 2000) 

Masáž provádíme vleže (kromě ramenní oblasti, tj, deltového svalu). Úvodní a závěrečné 

tření provádíme na celé končetině. Tření děláme pouze jednou rukou, plochou dlaně, palec 

je v opozici proti ostatním prstům. Ve stupni 1:   

- stejnostrannou ruku (pravou do pravé) a levou třeme dostředivě od zápěstí. 

V loketní jamce stočíme ruku tak, abychom prsty třeli zadní plochu paže (triceps). 

Ruku vedeme zezadu až na rameno a přes biceps zpět k předloktí. 

- druhostrannou ruku (pravou do levé) a stejnostrannou ruku třeme od zápěstí 

k předloktí, v loketní jamce vytočíme ruku dovnitř, ta pokračuje do podpaží a vrací 

se přes biceps a předloktí zpět k zápěstí. 
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Masáž prstů ruky roztíráním: 

- nůžkovým hmatem, kdy se jeden prst po druhém sevřeme mezi ukazovákem a 

prostředníkem a roztíráme dostředivými pohyby boční strany všech prstů a nakonec 

prsty při roztírání vytahujeme 

- všemi prsty – masírujeme boční strany prstů současně 

Masáž hřbetu ruky roztíráním: 

- částí dlaně 

- špetkou 

- palci krouživě na prstech a hřbetu ruky a přímé tahy v rýhách na hřbetu ruky, od 

kořenů prstů k zápěstí 

Masáž dlaně: masírovaná ruka leží hřbetem na stole. 

- hnětení vlnovité – svalstvo palcového a malíkového valu 

- roztírání:  

- částí dlaně – roztírá se celá dlaň i prsty 

- palci roztíráme i prsty 

- pěstí „zavrtáváme“ do celé plochy dlaně 

 

Masáž zápěstí roztíráním – všechny hmaty se provádí na hřbetní straně zápěstí 

- částí dlaně 

- špetkou 

- palcem nebo oběma palci  

- vidlicí oběma rukama střídavě roztíráme zápěstí jako celek, kdy masírovanou ruku 

položíme hranou na stůl a provádíme tahy směrem ke stolu 

 

Masáž předloktí 

- tření vytíráním přes ruku – masírujeme předloktí jako celek směrem k loktu 

- hnětení 

- vlnovité na všech třech hlavních skupinách předloketních svalů jako celku 

- finské, předloktí na stehně sedícího maséra 

- pomalým válením, předloktí masírované končetiny je vztyčeno kolmo ke 

stolu, loket spočívá na stole 
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Masáž lokte roztíráním  

- masírovaný ohne končetinu před obličejem a ruku opře dlaní o stůl u ucha na 

opačné straně 

- částí dlaně – kolem hrotu lokte  

- špetkou tutéž oblast 

- oběma palci tzv. osmičkovým hmatem 

 

Masáž paže  

Masírované svaly uvolníme a zpřístupníme tak, že při masáži bicepsu ohneme končetinu 

v lokti a dlaní položíme na břicho masírovaného. Při masáži tricepsu je končetina téměř 

natažená a položená přes tělo, ruka je u boku.  

- tření vytíráním přes ruku postupujeme směrem k podpaží 

- hnětení 

- uchopováním a odtahováním 

- vlnovité 

- finské 

- pomalým válením – až při masírování krajiny tricepsu, přičemž ruka 

masírovaného je natažena v lokti a opřena o bližší rameno maséra 

 

Masáž ramene 

Masírovaný sedí na okraji stolu, masírovanou ruku položíme na své bližší rameno.  

- tření vytíráním přes ruku střídavě oběma rukama masírujeme od úponové části 

deltového svalu k jeho začátkům 

- hnětení  

- vlnovité vidlicemi (palec proti ostatním prstům), prsty obou rukou přiložíme 

shora na rameno maséra 

- finské provádíme od úponové části vzhůru po rameni 

- roztírání  

- částí dlaně, ruce střídáme 

- špetkou 

- chvění vidlicí, masírovanou končetinu uvolníme tak, že celé její předloktí (od ruky 

po loket) podložíme nemasírující rukou 
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Chvění celé horní končetiny 

- vytřásáním, nataženou končetinu pevně uchopíme oběma rukama (jednou do dlaně, 

druhou ze hřbetní strany) a vytřásáme ji nahoru a dolů a do stran. 

 

Na závěr se provede závěrečné tření stejné jako úvodní tření.  

Masáž šíje (Hošková, 2000) 

Masírovaný sedí uvolněně, hlava nesmí být v hlubokém předklonu, ruce a předloktí opřená 

o stehna. Masér stojí zezadu.  

- tření úvodní provádíme oběma rukama plochou dlaní, palce jsou mírně odtaženy od 

prstů, třeme od horní části šíje až po rameno a zpět.  

- vytíráním přes ruku 

- střídavě levou dlaní pravou stranu a pravou dlaní levou stranu 

- roztírání  

- částí dlaně na jedné i druhé straně šíje směrem od šíje k rameni, pohyb  

provádíme pravou rukou na levé straně a naopak 

- špetkou v horních partií šíje a čtyřmi prsty pouze v široké oblasti šíje 

- palci spirálovitě současně po obou stranách krční páteře 

- závěrečné tření provádíme stejně jako úvodní v opačném pořadí 

 

 

Pro uvolňující účinek jsem ponechali stejný výběr hmatů a techniky masáže jako 

v bakalářském výzkumu, a to z důvodu doporučení v odborné literatuře, ale i pozitivní 

zkušenosti maséra. Právě technika má neoddiskutovatelný vliv na celkový i lokální účinek 

masáže, ať již na fyziologické, biochemické parametry, ale i na parametry psychologické 

(Sherman et al., 2006 in Nováková 2009). Masáž ve sportu vychází ze Švédské masáže a 

zahrnuje různé kombinace roztírání, hnětení, tření, tepání, chvění a vibrací, avšak záleží 

vždy na masérovi, jakou kombinaci, jakou rychlost, jakou hloubku hmatu zvolí, což 

ovlivňuje její účinek na organismus (Moraska, 2005 in Nováková 2009). Podle Novákové 

(2009) se nikdo ve výzkumu příliš nezabývá přesným popisem prováděné techniky 

masáže. Technika, která má stejné pojmenování se může lišit individuálně podle toho, kdo 

ji užívá. I z těchto důvodů se výsledky, zdánlivě velmi podobného výzkumu sledujícího 

stejné parametry, mohou rozcházet.  
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III. Cíle a úkoly práce 
 

Cíle práce: 

Cílem diplomového výzkumu je ověřit pozitivní účinek uvolňující masáže u dětí s 

mozkovou obrnou ve vztahu k aktuálnímu grafomotorickému výkonu. 

Úkoly práce: 

1. studium nových zdrojů, článků a výzkumů týkající se teorie masáže a mozkové 

obrny 

2. stanovení dalšího vhodného grafomotorického testu  

3. zajištění výzkumného souboru 

4. opatření souhlasu Etické komise, MŠ a SPC Jihlava, Jedličkova Ústavu v Praze a 

souhlasů rodičů dětí  

5. provedení výzkumu 

6. vyhodnocení diplomového výzkumu  

7.  diskuse výsledků výzkumu a jejich porovnání s výsledky bakalářské práce 
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IV. Hypotéza práce 
 

H1: Hypotéza práce: 

Přepokládáme pozitivní efekt uvolňující masáže  na aktuální grafomotorický výkon 

dětí s mozkovou obrnou.  

  

Na základě popisovaných účinků masáže (zvýšení prokrvení, svalová relaxace, 

oddělení svalů a pojivové tkáně, volnější pohyby v kloubech, zlepšená koncentrace a 

celkově získání pozitivního naladění) a na základě popsaných zdravotních potíží a poruch 

u mozkových obrn (především spasticita a psychomotorický neklid) se domníváme, že je 

možné hledat vztah mezi aplikovanou uvolňující masáží a aktuálním grafomotorickým 

výkonem dětí s mozkovou obrnou.  
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V. Praktická část 

5. 1 Metodika výzkumu 

 
Metodika výzkumu je určena cílem diplomové práce, kterým je ověření pozitivních 

účinků uvolňující masáže u dětí s mozkovou obrnou ve vztahu k aktuálnímu 

grafomotorickému výkonu. Narozdíl od bakalářského výzkumu se našeho šetření účastní 

specifická skupina dětí, a to sedm dětí s diagnózou mozkové obrny. Zaměření na tyto děti 

vyšlo z výsledků předešlého výzkumu. Experiment bylo možno uskutečnit na základě 

spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze a se Speciálně pedagogickým centrem a 

Mateřskou školkou Demlova v Jihlavě. 

Metodika a forma výzkumu je ponechána zvolením crossover design 

experimentu, kdy experimentální skupina a kontrolní skupina se při následujícím stejném 

měření vymění. Trochim (2001) tento způsob křížení nazývá Switching-Replications 

Design (Nováková in Fojtová, 2009). Experiment je koncipován jako vnitroskupinový a 

dvoufaktorový, přičemž prvním faktorem je uvolňující masáž (intervence) a druhým 

faktorem je volná hra (kontrolní měření bez intervence).  

Výzkum probíhá formou pre-test – intervence – post-test, přičemž intervencí je 

uvolňující masáž horní končetiny, ramenního pletence a šíje. Kontrolní skupina je 

testována stejnou formou, pouze intervence je nahrazena volnou hrou. Náplní pre-testů a 

post-testů je položka dle Ozeretzkého a nové vlastní nestandardizované testy Test kroužků 

a Test vln. Grafomotorické testy jsou časově nenáročné a byly vybrány takové úkony, 

které by i děti s postižením měly zvládnout. 

Velmi důležitá je znalost diagnostik dětí účastnících se výzkumu, a to z důvodu 

vhodného zvolení druhu masáže. Na základě jejich zpráv z PPP (viz kap. 5. 3.), které mi 

poskytly třídní učitelky za souhlasů rodičů, jsem u všech dětí aplikovala uklidňující masáž. 

Předpokládáme, že děti se spastickou formou MO jsou předráždění jedinci, a proto za 

účelem uvolnění ruky a snadnějšího vykonávání grafomotorického cvičení je masáž 

koncipována jako uvolňující, mírná, pomalá a lehká. Masáž tedy svým postupem, 

technikou a vybranými hmaty odpovídá masáži aplikované již v bakalářském bádání. 

Masáž provádí zkušený akreditovaný masér s licencí, která byla obdržena během studia na 

FTVS.  
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Zprávy dětí z PPP jsou pro nás důležité i z důvodu hodnocení a diskusi výsledků 

výzkumu s ohledem na jejich individuální odlišnosti a diagnózy. Hodnotící škály 

grafomotorických testů jsou obohaceny o krátké kasuistiky, tedy o poznatky ze sledování, 

které si poznamenávám během šetření. Proto výzkum posouváme od čistě kvantitativního 

charakteru k pojetí kombinující přístup kvalitativní a kvantitativní. Jedná se tedy o 

výzkum smíšený (Fojtová, 2009). 
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5. 2 Metody testování (pre-test a post-test)  

 
V závěru bakalářské práce jsme negativní výsledky výzkumu přičetli nevhodně 

zvolené metodě testování. Pre-test a post-test tvořily položka podle Ozeretzkého a Test 

hvězd a vln od Šturmy a Kucharské. Jako hlavní nedostatky těchto metod jsme uvedli 

následující (Fojtová, 2009): „Test hvězd a vln je vhodný pro jedno ověření 

grafomotorických schopností. Opakované měření neumožňovalo porovnávat jednotlivé 

výkony v menších odchylkách, které jsme pro posouzení grafomotorického výkonu 

potřebovali. S opakovatelností též rostl nezájem dětí o kreslení. U Ozeretzkého testu vedlo 

opakování k adaptaci na měření, tudíž klesla vypovídací hodnota testování.“  

Z těchto důvodů jsme navrhovali zaměření na objektivnější měření, kterým mohla 

být elektromyografie. EMG využívá elektrod či jiných senzorů ke snímání napětí svalů. 

Tato metoda byla ale po konzultacích s vedoucí práce Mgr. Pavlínou Novákovou, Ph.D. a 

s vedoucí katedry Doc. PhDr. Blankou Hoškovou, CSc. odmítnuta ze dvou důvodů: bylo 

by nesmírně obtížné zrealizovat tento výzkum mimo místo, kam děti s MO pravidelně 

dochází a za druhé by bylo velmi těžké motivovat děti k účasti na výzkumu, kdyby se měly 

setkat se speciálním lékařským přístrojem jako je elektromyograf. Děti s MO se často bojí 

nových lidí, lékařů a stejně tak se obávají nových věcí a přístrojů. EMG jsme tedy zatím 

jako metodu testování nepoužili s tím, že když získáme pozitivní výsledky v diplomovém 

výzkumu, lze je dále ověřit v doktorském studiu právě pomocí elektromyografu.  

Pro diplomový výzkum jsme se rozhodli ponechat Ozeretzkého test, jehož 

vyhodnocení je zcela objektivní, protože se pouze spočítá počet čar provedených 

v časovém limitu od jedné linky k druhé vzdálených 10 cm. Je tak lehce zjistitelné zlepšení 

či zhoršení v grafomotorickém výkonu. Během provedení testu bylo možno z mého 

subjektivního pohledu hodnotit i např. „volnější ruku“, menší tlak na tužku, atd., a tak 

kazuisticky zhodnotit výsledky. Negativně se však může projevit proces učení, ke kterému 

došlo v prvním měření. Věříme však, že tento test je pro naše účely vhodný a lze zároveň 

porovnat nové výsledky s výsledky z předešlého bádání.  

Ve zhodnocení použitých metod testování v závěru bakalářské práce jsem zmínila 

řešení pomocí alternativních testů, jimiž by se mohla zvýšit interní validita. U Testu hvězd 

a vln bylo největším problémem opakování úkolu, a to kreslit jak před a po intervenci, tak i 

v kontrolním měření,  „Vlny na moři a hvězdy na nebi“. Motivovat děti kreslit opět ten 

samý, a ještě k tomu pro ně ne moc jednoduchý úkol, bylo velmi těžké. Výsledkem toho 
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bylo odbytí úkolu, čmáranice či kreslení nepožadovaných útvarů, a tím snížení vypovídací 

hodnoty testování. Proto bylo mojí snahou zvolit takové grafomotorické testy, které by 

byly rovnocenné, ale bylo by možné děti motivovat vždy jinak tzn. nové zadání cvičení 

tak, aby měly pocit odlišného úkolu. Ve skutečnosti však děti vykonávají stejně náročný 

grafomotorický výkon, konkrétně kroužky a vlny.  

Dalším a velmi důležitým důvodem ke změně testovací metody je skutečnost, že 

výzkumný soubor se skládá pouze z dětí s mozkovou obrnou. S ohledem na toto 

onemocnění lze konstatovat, že tak náročný úkol, jako je kreslení hvězd, je pro děti s touto 

diagnostikou těžko splnitelný.  

Nejdříve jsem se přirozeně pokusila najít nový standardizovaný grafomotorický 

test, který bych mohla pro tento výzkum použít. Bohužel jsem ale narazila na podobné 

překážky jako již při bakalářském zkoumání. Grafomotorické testy jsou často pouze 

součástí baterií testů (Testy školní zralosti) a nelze je vyjmout jako samostatné položky. 

Procházela jsem i odpovídající databáze, ale když jsem objevila nějaký grafomotorický 

test, nebyl vhodný pro náš výzkumný soubor z důvodu náročnosti a dále hodnocení testů 

neodpovídalo našim požadavkům k výzkumu (potřeba zjištění malých odchylek 

mezi grafomotorickými výkony). Největší problém jsem stále nalézala v opakovatelnosti, a 

tedy v nesnadné motivaci dětí plnit čtyřikrát ten samý úkol.  

Po nezdařilém bádání v literatuře jsem se rozhodla stanovit si grafomotorický test 

s vlastní pomocí. Na základě zkušeností z bakalářského výzkumu jsem došla k řešení, že 

děti mohou kreslit stejné grafické útvary, ale pokaždé s jinou motivací, s novým zadáním 

úkolu. S ohledem na diagnostiku dětí výzkumného souboru jsem věděla, že mohu použít 

např. kroužky, které by měly zvládat děti již ve věku tří let a tedy lze předpokládat, že je to 

splnitelný úkol pro 6 až 8-leté děti s mozkovou obrnou (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Dále jsem se rozhodla ponechat kreslení vln, které je sice již obtížnější, ale je u nich možné 

sledovat právě uvolněnost ruky, tedy náš požadovaný výsledek v grafomotorickém výkonu 

po aplikaci masáže. Procházením různých sešitů a publikací k procvičování grafomotoriky 

pro předškolní věk jsem nalézala různé úkoly, kde děti měly kreslit buď kroužky, či vlny. 

Po inspiraci v literatuře jsem vytvořila čtyři odlišné, avšak rovnocenné úkoly pro kreslení 

kroužků a stejně tak čtyři odlišné, ale rovnocenné úkoly pro kreslení vln.  

Na základě použitých grafických útvarů jsem nové nestandardizované 

grafomotorické testy nazvala Test kroužků a Test vln. Pro ověření rovnocennosti 

obtížnosti úkolů jsem zrealizovala malý pilotní výzkum, na kterém se podílelo 11 

zdravých dětí ve věku 5 let z MŠ Erbenova v Jihlavě. Paní učitelka dala dětem postupně a 
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v náhodném pořadí vyplnit všechny zadané grafomotorické úkoly, tedy celkem 8 cvičení. 

V hodnocení výsledků této metody testování bylo zřejmé, že děti úkoly splnily 

v podobném provedení, tedy nebyl zde žádný náznak v nerovnosti grafomotorických 

cvičení. Charakter čar v jednotlivých úkolech odpovídal stejné náročnosti úkolů.  

Nejprve jsem  připravila dvě cvičení na jeden papír A4, tedy rámeček na provedení 

kroužků v horní části papíru a ve spodní části rámeček na kreslení vln. Velikostí rámečku 

jsem se inspirovala ze standardizovaného Testu hvězd a vln. Z pilotního výzkumu bylo 

však viditelné, že jsou tyto rámečky malé a nevytváří dostatek prostoru pro tvoření dětí. 

Rámeček obsahuje vždy motivační obrázek a dále pak názornou ukázku, jak úkol splnit. 

Obrázek je použit z důvodu motivace dětí a právě navození tématiky cvičení. Ukázka 

správného řešení úkolu je předkreslena, aby děti lépe pochopily zadání a aby pro ně bylo 

cvičení snadněji zvladatelné vzhledem k jejich diagnóze MO.  

V nedostatku prostoru pro kreslení dětí mě utvrdily i paní učitelky jak z Jedličkova 

ústavu v Praze, tak učitelky z MŠ Demlova v Jihlavě. S dětmi s MO pravidelně pracují a 

mají proto mnoho zkušeností s jejich grafomotorickým výkonem a i s konkrétním 

výkonem dětí účastnících se našeho výzkumu. Doporučily mi zvětšit rámeček a grafické 

pozadí tak, aby byl grafomotorický úkol pro děti více přehledný a aby mohly kreslit větší 

útvary. Další důvodem zvětšení rámečku je posílení koncentrace dětí na zadaný úkol, 

neboť budou mít před sebou vždy jen jeden papír s danou tématikou a jen jedním úkolem. 

Po této konzultaci jsem si uvědomila, že i v pracovních sešitech, z kterých jsem čerpala 

tématiku, bylo vždy pouze jedno cvičení na jedné stránce a ve velikosti papíru A4. Paní 

učitelky se dále shodly na tvrzení, že vlny budou pro děti pravděpodobně náročnější a hůře 

splnitelné.     

Po pilotním výzkumu a konzultaci jak s učitelkami, tak s vedoucí práce  Mgr. 

Pavlínou Novákovou, Ph.D., byly vytvořeny grafomotorické testy, které tvořily čtyři 

cvičení na kroužky a čtyři cvičení na vlny, každé na jednom papíru velikosti A4. Blíže se 

k popisu testovacích metod, tedy pre-testům, post-testům, k jejich administrativě a 

hodnocení, věnuji v následujících kapitolách.  
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5. 3 Výzkumný soubor 
 

Na základě pozitivního výsledku u dítěte s MO v bakalářském výzkumu, jsme se 

v diplomovém bádání zaměřili právě na děti s mozkovou obrnou, abychom mohli tento 

výsledek ověřit. Sehnat takto specifický výzkumný soubor byl velmi nelehký úkol, jehož 

výsledkem je spolupráce se dvěma instituty. Za pomoc na realizaci výzkumu a spolupráci 

jsem vděčná Jedličkovu ústavu v Praze a Speciálně pedagogickému centru a Mateřské 

školce Demlova v Jihlavě. 

Jak jsem se již zmiňovala v teorii o MO, je to postižení, který má většinou spousta 

přidružených nemocí a poruch. Je tak obtížné najít takové dítě s MO, které je schopné 

držet tužku a zvládnout daný grafomotorický výkon. Dále je důležité, aby grafomotorický 

úkol bylo schopno pochopit a v určitém stupni splnit. V dnešní době je snahou děti s lehčí 

formou MO integrovat do normálních škol, a tak nalézt děti s MO vhodné pro tento 

diplomový výzkum bylo nesnadnou cestou, na jejíž konci je výzkumný soubor sestávající 

se ze sedmi dětí.  

Další překážkou v obstarání výzkumného souboru je skutečnost, že se jedná o 

zjištění účinků masáže. Základním požadavkem je proto vytvořit dětem takové prostředí, 

aby se cítily příjemně a především, aby se mě nebály a aby v mé společnosti byly rády a 

uvolněné. Tím je dáno, že je potřeba se s dětmi seznámit a navázat před výzkumem 

přátelský kontakt. To by bylo velmi náročné uskutečnit s dětmi, které např. dochází do 

SPC jen na jednotlivá vyšetření či rehabilitace. Zaměřila jsem se tak na děti, které do 

institutů docházejí pravidelně do svých tříd.  

Výzkumný soubor tvoří 7 dětí mladšího školního věku. Čtyři děti dochází do první 

třídy Jedličkova ústavu v Praze a tvoří celou jednu třídu. Učí se číst, psát a počítat, jako 

všichni jiní prvňáci, avšak vše jim přirozeně trvá déle ve srovnání se zdravou populací dětí. 

Pro motivaci dětí a vidění lepších vlastních výsledků a pokroků využívá paní učitelka 

počítačů, kde děti mohou snadněji psát a pomocí výukových programů rozvíjet své znalosti 

a myšlení zábavnou formou. Děti píšou velkými tiskacími písmeny, což je pro ně 

nejjednodušší a používají k psaní trojhranné tužky a pastelky. Grafomotorická cvičení 

prováděly na začátku školního roku a v průběhu předškolního věku ve speciálních MŠ.   

Zbylé tři děti z výzkumného souboru navštěvují speciální MŠ Demlova v Jihlavě, 

kde jsou součástí různých tříd, ve kterých jsou děti s odlišnými diagnózami. Všechny děti 

mají odloženou školní docházku na základě doporučení PPP. Ve školce děti procvičují 

grafomotoriku jak na velkých tabulích křídou, tak např. kreslením prsty. Provádějí i 



 78 

klasická grafomotorická cvičení na papíru. Dvě děti používají nástavec na správné držení 

tužky, Karolína D. zvládá správné držení i obyčejné tužky. Nejraději však píše 

s trojhrannou tužkou či pastelkou.  

I když všech sedm dětí spojuje stejná diagnóza, a to mozková obrna, každé dítě je 

opravdu individualita a navzájem se velmi odlišují, což už je dáno i formou MO a 

přidruženými poruchami. Každý jedinec je však dále charakterizován nejen svým 

handicapem (jeho druhem, hloubkou, dobou, kdy k postižení došlo, jeho příčinami a 

následky), ale především svými individuálními vlastnostmi, které ho odlišují od ostatních a 

které mohou podstatně ovlivnit jeho prožívání, vztah k sobě a jiným lidem v jeho 

sociálním okolí a tím i postoj prostředí k němu.  

Abychom mohli správně posoudit výsledky výzkumu s ohledem na individualitu 

dětí, sepisuji o těchto dětech stručnou charakteristiku potíží, s kterými se potýkají. 

Informace jsem získala ze zpráv Pedagogicko psychologických poraden, do kterých mi na 

základě souhlasů rodičů dovolily nahlédnout třídní učitelky.  

 

  

1. Ondra (7,5 let)  

- DMO spastická pravostranná hemiparéza 

- Svalová (trupová) hypotonie 

- Epilepsie na terapii 

- Myopie 

- Vada řeči 

Pravostranná hemiparéza patrná od 6. měsíce. Podle SPC je Ondra zvýšeně 

unavitelný s mělčí koncentrací pozornosti a oslabenou sluchovou percepcí. Oblasti, do 

kterých se problém aktuálně nejvíc promítá: obtíže s manipulací s drobnými předměty, 

otáčení stránek, grafomotorika, jemná a hrubá motorika, pohyb po třídě a škole.  

SPC doporučuje individuální přístup, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky levé 

ruky. K psaní používá levou ruku, pravá je ochrnutá. Úchop tužky je účelný. Hrubá i jemná 

motorika je u Ondry narušena.  

Psychomotorické tempo je zvolněné, při neverbálních a zejména grafomotorických 

úkolech pomalé, obecně časově limitované úkoly mnohdy zvládne správně, ale po limitu.  

Pozornost je lehce unavitelná, méně výdržná, sledujeme menší flexibilitu v přenášení 

pozornosti mezi úkoly.  
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Aktuální úroveň intelektových schopností je nerovnoměrně rozložena, verbální 

schopnosti jsou v průměru, neverbální schopnosti jsou limitované pomalým 

psychomotorickým tempem a nezralostí vizuopercepční. 

 

2. Sára (8 let)  

- genetická stigmatizace, DMO – monoparéza (nejasná diagnostika) 

- psychomotorická retardace 

- LMD 

- Výrazně oscilující a ulpívavá pozornost 

Sára měla na základě své diagnostiky odklad školní docházky. V PPP ji 

charakterizují jako milou, bezprostřední a povídavou dívenku. Disponuje přiměřenou 

slovní zásobou a dokáže pěkně spontánně vypravovat. Řízenou činnost zvládá dle svých 

možností limitovaných výrazně oscilující a ulpívavou pozorností.  

Vývoj rozumových schopností probíhá nadále nerovnoměrně, jejich úroveň 

aktuálně dosahuje pásma průměru. Více opožděná verbální složka se postupně příznivě 

rozvíjí. Určitý deficit je stále zřejmý u sluchové percepce, vizuomotorické koordinace a 

grafického projevu. Sára preferuje PHK, se shodnou senzorickou dominancí.  

Sára neumí déle vydržet u jedné činnosti, neumí se soustředit na to, co dělá, její 

pozornost je lehce ovlivnitelná prostředím. Neustále musí být povzbuzována k práci a 

vyžaduje neustálou kontrolu ze strany učitelky, samostatně pracuje minimálně. Verbální 

vyjadřování je lepší než grafické. Má naučené stereotypy, které opakuje, než ji zaujme 

něco nového. Sára má výbornou paměť na básničky a má ráda pohyb.  

 

3. Adam (8 let) 

- DMO – hemiparetická forma 

- Epilepsie 

- Psychomotorická retardace 

- Centrální porucha zrakové percepce 

V rámci MŠ navštěvoval Adam logopedii a kroužek grafomotoriky. Vzhledem 

k své diagnostice dostal odklad školní docházky. Jde o chlapce s lehčím kombinovaným 

postižením – globální porucha pohybová (hemiparetická forma DMO) a závažná centrální 

porucha zrakové percepce. Kognitivní kapacita ve verbální oblasti se pohybuje v pásmu 

hraniční výkonnosti (spodní hranice širší normy). V chování jsou znatelné projevy 

rychlejší unavitelnosti spojené s kolísáním výkonnosti. Adam má pěkný sociální kontakt.  
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Z důvodu centrální zrakové poruchy se může ze začátku hůře orientovat v prostoru 

a tato vada ovlivňuje práci na blízko. Zrakově umí rozlišovat jen jednoduché, velké plochy. 

Vidění a rozlišování velmi negativně ovlivňuje rychlá unavitelnost, krátkodobá pozornost a 

soustředění, velké výpadky zrakové pozornosti. Změny v zorném poli, centrální porucha 

zraku a porucha motoriky hrubé i jemné (pracuje pravou rukou, levou používá jako 

pomocnou) ovlivňují všechny činnosti na přesnost a zacílení, manipulaci s drobnými 

předměty, otáčení listů v učebnicích, atd.  

V oblasti grafomotoriky rodina pravidelně procvičovala uvolňovací cviky a pokud 

není Adam unaven, je schopen držet správně silné psací, trojhranné náčiní (nutné správné 

nastavení úchopu). V červnu minulého roku byl úchop lehký, čára tenká, kostrbatá, zápěstí 

tvrdé. Adam je většinou velmi pozitivně naladěný, komunikativní, usměvavý a dobře se 

s ním pracuje i spolupracuje. V PPP ho charakterizují jako snaživého a zvídavého.  

 

4. Jan (7,5 let)  

- DMO- diparetická forma + myopatický syndrom 

- Motorická retardace 

- Karnitinová deficience 

- Psychomotorický vývoj opožděný 

V diagnostice má Honza dále uvedenou opožděnou vertikalizaci, proto byla 

prováděná rehabilitace Vojtovou metodou již od kojeneckého věku. Navštěvoval Speciální 

MŠ s pravidelnou rehabilitací a logopedií. Stejně jako ostatní děti měl odklad školní 

docházky. 

Dále ve zprávě PPP byl uveden motorický neklid, nezralá pozornost. Co se týče 

sluchové percepce, Honza zvládá diferenciaci, ale ne analýzu-syntézu. Píše pravou rukou, 

ve zprávě je úchop klasifikován jako horší. Intelektové schopnosti rozvíjel chozením do 

divadelního kroužku.  

Honza dobře rozumí mluvenému slovu, někdy si obtížněji vybavuje přesné pojmy 

k určení určitých skutečností. Orientuje se v početní řadě dnes cca do 13, pozná víc a míň 

kostek, rozliší větší a menší kruh. Intelektové schopnosti se orientačně pohybují v pásmu 

průměru, pracovní tempo je v souladu s diagnózou pomalejší, koncentrace na práci kolísá. 

Dokáže se pohybovat sám, občas se musí přidržovat. 
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5. Kája D. (6 let)  

- frustní levostranná spastická hemiparéza v rámci DMO bez fatické poruchy a 

organického psychosyndromu 

- motorický vývoj opožděn, cvičení podle Vojtovy metody 

Karolína je komunikativní, sama aktivně navazuje kontakt. Ochotně spolupracuje, 

avšak s menší podřídivostí. Má tendenci přebírat vedení a přizpůsobovat si zadané úkoly. 

Pozornost je u ní snadno odklonitelná, častěji kolísá, její výdrž je spíše krátkodobá. 

Karolína má poruchu zaměřené pozornosti. 

 Rozumové předpoklady se pohybují v rámci průměru, přiměřená je sociální 

orientace a praktické porozumění. Pravolevá orientace je již nastavena. Při vizuálním 

zapamatování zvládá s jistotou jeden předmět. Karolína umí mluvit ve větách, řeč je velmi 

dobře rozvinutá.  

 Co se týče vyšetření motoriky a grafomotoriky: levou ruku užívá spíše jako 

pomocnou, nechce ji zapojovat. Přes pohybový handicap se jeví jako aktivní, živá, 

pohyblivá, zvládá i náročnější překážky. Oblast grafomotoriky je oslabena, což se 

projevuje např. při obkreslování tvarů, tahy  jsou nerovnoměrné, slabší je i nápodoba 

písma. Zvládne však dobře napodobit skupinu bodů, dobrá je i úroveň kresebného projevu. 

Kresba postavy je barevná, dvojdimenzionální, obsahuje podstatné části, je nakloněna 

doleva. Kreslí pravou horní končetinou, levá přidržuje papír. Kresbu komentuje.  

 Zrakové rozlišování grafických tvarů je mírně podprůměrné, hůře rozlišuje 

zrcadlově umístěné obrazce. Výkony ve zkoušce vizuální diferenciace jsou však rovněž 

ovlivněny pozorností, od činnosti odchází. V rámci sluchové diferenciace zatím neurčuje 

jednotlivé hlásky ve slově.  

 

6. Karolína (6,5 let)  

- DMO – spastická hemiparéza 

- raný pohybový vývoj výrazně opožděný, cvičení podle Bobatha 

- jemná motorika méně diferencovaná (souhyby celého těla)  

Co se týče logopedie, porozumění řeči je dobré. Umí mluvit ve větách, ale zadrhává 

se. Karolína je citově zranitelná. V roce 2007 hodnocen vývoj jako nerovnoměrný, 

v některých oblastech až na úrovni korigovaného věku (porozumění řeči), v hrubé a jemné 

motorice a aktivní řeči ale lehce retardovaná.  

Jemná motorika je omezená spasticitou, cílení zhoršuje intenční třes, který se 

stupňuje  s nárůstem volního úsilí. Schopna prstového pinzetového úchopu. Ruce při 
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manipulaci stále střídá, dominance se nevyhraňuje. I tužku bere střídavě pravou a levou 

rukou. Snaží se o zobrazení. Napodobí vertikálu, horizontálu, kruh a kříž. Třídní paní 

učitelka mi k dominanci ruky pověděla, že nyní píše už jen pravou, levou ale 

upřednostňuje u jiných aktivit.  

Vizuální vnímání umožňuje identifikaci konkrétních obrázků i geometrických 

tvarů. Syntéza obrázku jen s dopomocí. Analýza tvarů a vnímání jejich struktury dovolí 

imitovat jednoduchý obrazec dvou barevných ploch.  

Nejvážnější deficity aktuálně trvají v hrubé a jemné motorice, představivosti, 

vývoje vizuokonstrukčního myšlení, chápání prostorových vztahů, zvýrazňuje se i 

zaostávání vývoje slovně-pojmového myšlení a verbální abstrakce.  

 

7. Ondřej (7 let) 

- spastická forma DMO – triparéza, postižení PHK a obou DKK 

- preferuje LHK, PHK ve flekční a pronační postuře 

- těžká porucha mobility, spastická chůze jen s držením, rehabilitace podle Vojty  

- masivní spastický hypertonus na PHK i obou DKK 

- vázne rozvoj expresivní složky řeči 

Ondra nyní navštěvuje logopedii, ergoterapii, trampolínu a perličku. Sedí celkem 

pěkně. Má vadu zraku – strabismus. Odmítá nosit brýle. Vývoj řeči je opožděný. 

Emociální reakce jsou výrazně labilní. Vedlejší podněty ho snadno odvedou, je málo 

trpělivý. Vůle je oslabená. Nedokáže překonávat jakékoli nesnáze při řešení úkolu, chce 

hned končit.  

 LHK zvládne štipkový úchop, pravou ruku využívá málo, je spastická. V oblasti 

vizuokonstrukčních výkonů zvládl lineární útvar z kostek, zasunutí geometrických tvarů do 

výřezů. Syntéza půleného obrázku se nedaří. Vizuální vnímání umožňuje identifikaci 

konkrétních obrázků.  

 Výslovnost je u Ondry dyslalická. Zvládnutí standardní zkoušky intelektové 

vyspělosti je nerovnoměrné. Odpovídá celkově lehké mentální retardaci. Sledujeme 

postižení hrubé i jemné motoriky. Výrazná nezralost osobnostního vývoje – v popředí 

organickým postižením podmíněná dráždivost a emoční labilita.  
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Souhrnné informace o výzkumném souboru:  

- diplomového výzkumu se zúčastnilo celkem sedm dětí ve věku od 6 do 8 let 

- všechny děti mají diagnózu mozkové obrny, avšak různých forem: jedna triparéza, 

čtyři hemiparézy, jedna diparéza a jedna monoparéza 

- výzkumný soubor tvoří tři dívky a čtyři chlapci 

- děti se na výzkumu podílely pouze na základě povolení školy, souhlasu rodičů a 

etické komise, stejně tak s respektováním jejich osobního odmítnutí 

- všechny děti jsou schopné komunikace, zvládají držet tužku a provádět 

grafomotorický výkon 
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5. 4 Plán výzkumu 

 

Výzkum proběhl na začátku roku 2012. Samotné realizaci předcházela dlouhá a 

náročná práce, a to shánění dětí s MO vhodných pro náš diplomový výzkum. Následný 

výzkumný proces bych rozdělila do tří etap. Úkolem první etapy bylo seznámit se s dětmi, 

které se účastnily výzkumu a stát se jejich kamarádkou, aby byly ochotny být se mnou bez 

přítomnosti svých učitelek a aby se mnou byly rády a uvolněné. Tato etapa proběhla v 

polovině února. Druhá etapa byla zahájena hned další den po seznámení, aby si mě děti 

pamatovaly. Ve druhé etapě proběhl vlastní experiment. Třetím etapou bylo kontrolní 

měření u těch samých dětí, tedy u experimentální skupiny. Třetí etapa se uskutečnila tři 

týdny po etapě druhé, na začátku března.  

 

5. 5 Podmínky měření 

 

Realizace výzkumu probíhala vždy ve volné místnosti, aby na děti nepůsobily rušící 

vlivy. V Jedličkově ústavu mi byla poskytnuta knihovna, kam bylo přineseno rozkládací 

masérské lehátko. Ve SPC v Jihlavě se výzkum uskutečnil v místnosti fyzioterapeuta, kde 

se lehátko již nalézalo. Teplota v místnosti byla vždy velmi příjemná a dětem nebyla zima. 

Teplota se pohybovala okolo 25 °C. Příjemnou a uklidňující atmosféru vytvářela relaxační 

hudba, která hrála po celou dobu šetření. Pro uvolňující  masáž jsme opět zvolili 

levandulové masážní mléko, které dětem velmi pěkně voní a konzistencí je podobný 

známé emulzi Emspoma. 
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5. 6 Postup měření 

 

Pre-test je zahájen čárkováním podle škály Ozeretzkého. Následuje Test kroužků, 

kdy je dětem přečteno zadání obohacené o další vhodnou slovní motivaci k danému 

grafomotorickému cvičení. Stejně tak je poté učiněno s Testem vln. Děti mají před sebou 

vždy jen jeden papír velikosti A4 s konkrétním úkolem. Před začátkem každého testu děti 

upozorním na správné sezení a držení tužky. Po vyplnění tří grafomotorických testů se dětí 

přemístí na masérské lehátko, kde je aplikovaná odpovídající masáž dle dříve popsané 

teorie. Nejprve se provede 15-minutová masáž horní končetiny a poté následuje 

pětiminutová masáž šíje. Po masáži probíhá testování aktuálního grafomotorického výkonu 

formou post-testů, jejichž obsahem je stejný Ozeretzkého test, Test kroužků a Test vln 

s novým, odlišným zadáním úkolu. Kontrolní měření je provedeno o 3 týdny později. 

Intervence masáží je nahrazena volnou činností dětí. Doba jakékoli volné činnosti 

odpovídá délce intervence masáže, tedy 20 minutám. 
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5. 7 Měřící procedury 

 

Grafomotorické testy jsou v odborné literatuře řazeny mezi testy speciálních 

schopností, znalostí a dovedností. Uplatnění těchto testů nalézáme zejména v profesním 

poradenství, kde se zjišťuje orientační znalost úrovně určité speciální schopnosti. Testy 

určené k hodnocení různých specifických schopností umožňují vytvořit individuální profil. 

Přestože jsou tyto testové metody určené k hodnocení nějaké dílčí kompetence, na výkonu 

probanda se vždycky podílejí i další faktory, což je potřeba vzít v úvahu při interpretaci 

výsledků. Testy jsou proto často součástí testových baterií, jak jsem se již zmiňovala 

v předchozí kapitole (Fojtová, 2009).  

 Pro diplomový výzkum je opět zvoleno testování pomocí Ozeretzkého škály, kde 

byla vybrána čtvrtá položka testu, neboli pohybová pohotovost, která obnáší kreslení čar 

mezi linkami v časovém limitu. Jako druhou metodu testování jsme zvolili vlastní 

nestandardizovaný test, Test kroužků a Test vln, pomocí kterého získáme hodnocení 

charakteru čar.  

    

5. 7. 1 Škála Ozeretzkého 

 Jak je možné se dočíst již v bakalářské práci (Fojtová, 2009), autorem této škály je 

N. I. Ozeretzkij, jehož originální verze vyšla v Rusku v roce 1923. Ozeretzkého škála je 

nejznámější a původem nejstarší, je velmi citlivá na drobné poškození CNS (LMD, SPU) a 

využívá se též pro individuální vyšetření dětí s podezřením na opoždění motorického 

vývoje (Valenta a kol., 2007). Test byl několikrát přepracován, nejnovější verzí je 

americká úprava testu z roku 1978, nazvaná Bruininks-Ozeretzky Test of Motor Profiency, 

jehož autorkou je Anastasi a Urbina (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001). Zkouška je 

zaměřena ve svých subtestech na hrubou motoriku, jemnou motoriku, manuální zručnost a 

pohyblivost prstů, koordinaci, rychlost a sílu (Valenta a kol.,2007).  

K účelům našeho výzkumu je na posouzení grafomotoriky vybrána jedna položka 

ze šesti možných pohybových úkonů, a to pohybová pohotovost, která je součástí 

pohybového testu na testování pohybových dovedností (Černá, 1981).  Jedná se o kreslení 

svislých čar mezi linkami. Domníváme se, že pomocí tohoto grafomotorického cvičení 

lze posoudit, zda se ruka po aplikaci masáže uvolnila, a dítě je tudíž schopno nakreslit větší 

počet čar v daném časovém limitu.  
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Chráska (2007) tento druh didaktického testu řadí mezi testy rychlosti, které zjišťují 

rychlost řešení testových úloh. Testy rychlosti mají pevně stanovený časový limit pro 

řešení a obsahují většinou velmi snadné úlohy. Chráska (2007) u těchto testů předpokládá, 

že všechny zkoušené děti tyto úlohy zvládají a že se liší pouze v rychlosti řešení, v našem 

výzkumu tedy v počtu provedených čar v časovém limitu.   

Podstatu škály Ozeretzkého ponechávám i do diplomového výzkumu, avšak 

s malými odlišnostmi vztahujícími se k výzkumnému souboru, který má diagnostiku 

mozkové obrny. Původní instrukce k tomuto úkolu zněly (Černá, 1981 in Fojtová, 2009): 

„Na stole leží papír s dvěma vodorovnými linkami, vzdálenými 10 cm. Vedle papíru leží 

tužka. Na povel dítě uchopí tužku a kreslí svislé čáry, jednu vedle druhé, 10 vteřin 

dominantní rukou. Hodnotí se počet svislých čar.“  S ohledem na postižení dětí je zřejmé, 

že by pro tyto děti bylo velmi náročné během krátkých 10 sekund uchopit tužku, 

zorientovat se k horní lince a nakreslit pár čar. Proto jsem po konzultaci s vedoucí práce 

navrhla prodloužit časový limit na 20 sekund, aby děti měly čas podat určitý 

grafomotorický výkon. Zvýšením časového limitu nenarušujeme validitu testu, protože 

testy budeme porovnávat v provedení vždy za stejných podmínek.  

Děti s mozkovou obrnou jsou zvyklé využívat různých grafomotorických pomůcek, 

jako například nástavec na správné držení tužky, trojhranné měkké fixy a pastelky, atd. 

Proto jsou k testu použity vždy tužky, se kterými jsou děti zvyklé psát. Jedná se podle 

třídních učitelek o trojhranné pastelky či tužky. Děti je potřeba hlídat, jak tužku či pastelku 

uchopí a je vhodné je slovně motivovat ke správnému úchopu, stejně tak k sezení. Děti tak 

již před začátkem měření testu držely tužku v ruce a neležela vedle papíru, jak tomu bylo 

při bakalářském výzkumu. 

Instrukce přizpůsobené našemu výzkumné souboru zní oproti  původnímu dle 

Černé (1981): Na stole leží papír se dvěmi vodorovnými linkami, vzdálenými 10 cm. 

Proband má uchopenou tužku a je připraven na pokyn. Na povel „teď“ dítě kreslí svislé 

čáry, jednu vedle druhé, 20 vteřin dominantní rukou. Hodnotí se počet svislých čar.  

U úkolu nehodnotíme charakter čar, avšak počítají se pouze ty čáry, které vedou od 

jedné linky k druhé (Fojtová, 2009).  

Na papíru A4 se kromě dvou linek vzdálených od sebe 10 cm nacházejí poznámky, 

které slouží ke kasuistickému popisu grafomotorického výkonu.  Informace, které jsem si 

zapisovala během prvního výzkumu na jiný papír, jsem umístila přímo k testu z důvodu 

přehlednosti. Kromě jména, věku a počtu zakreslených čar, získáme informace o 

dominantní ruce dítěte, o správnosti sedu, úchopu a o směru kreslení.  
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5. 7. 2 Test kroužků a Test vln 

Test kroužků a Test vln je nová vlastní metoda testování, která byla vymyšlena 

pouze pro účely našeho diplomového výzkumu. Tyto testy jsou nestardardizované, což 

znamená, že u nich nebyly realizovány všechny kroky obvyklé při přípravě a ověřování 

testů standardizovaných. Neproběhlo u nich ověřování na větším vzorku probandů a nejsou 

tudíž známy všechny jejich vlastnosti. Jak je řečeno i v Chráskovi (2007), tyto testy si 

badatelé připravují sami pro svoji vlastní potřebu. I při konstrukci těchto testů dbáme všech 

základních pravidel a zásad, které se doporučují u testů standardizovaných (stejné zadání, 

stejné podmínky, atd.). 

Tuto testovací metodu zařazujeme do výzkumu z důvodu získání charakteristiky 

čar a vyšetření grafomotorického výkonu, což nám na základě různých hledisek může 

poskytnout výsledky k porovnání pre-testů a post-testů. Lze tedy podle výsledků těchto 

grafomotorických testů hodnotit, zda došlo k nějaké změně na základě provedení 

uvolňující masáže nebo nikoli.  

Hlediska k vyšetřování grafomotoriky a hodnocení grafomotorických výkonů lze 

získat v odborné literatuře. Podle Přinosilové (2004) bychom se měli zaměřit na pohyby 

ruky, prstů při uchopování, držení psacího nástroje, jeho pouštění a manipulaci s ním. Dále 

bychom měli zjišťovat lateralitu, sklon při čmárání a kreslení, schopnost napodobovat 

předepsané vzory, obsah kresby, zaplnění plochy papíru při kreslení apod. V publikaci 

z roku 2007 Přinosilová připojuje k diagnostice grafomotoriky: uvolnění ruky a plynulost 

pohybů při kreslení a psaní, přítlak při psaní či kreslení a schopnost dotahovat kresbu 

k základní obrysové linii. Podle Opatřilové (2010) bychom při analýze grafomotorické 

činnosti měli zkoumat možné projevy organicity: 

- zvýšený nebo snížený přítlak, sílu čáry  

- tremor 

- vedení čáry a plynulost tahu (celková jasnost a pravidelnost, rozhodnost, nejistota 

či nepravidelnost) 

- dvojité linie, přerušované linie  

- neschopnosti navazovat a spojovat, plynulost písemného projevu (u počátků písma) 

Při záznamu prvků písma pak sledujeme celkovou úhlednost, uvolněnost či 

křečovitost, správnost napodobovaných tvarů, schopnost cílených pohybů a rychlost 

(Opatřilová, 2010). Vlastní hlediska k posouzení grafomotorického výkonu jsou uvedena 

v hodnocení testů.  
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Jak již napovídá název testů, obsahem grafomotorických cvičení v tomto měření je 

kreslení kroužků a kreslení vln. Nejdůležitější výhodou nové metody je možnost 

opakovatelnosti testů, a to na základě obměny zadání při zachování rovnocennosti 

obtížnosti, tedy při zachování interní validity testů. Tato obměna je žádoucí z důvodu čtyř 

provádění měření, tedy před a po intervenci a dále dvakrát při kontrolním měření, kdy je 

místo intervence daná dvacetiminutová volná činnost dětí. Zamezíme tak demotivaci dětí 

vykonávat ten samý úkol, což v bakalářském výzkumu skončilo čmáranicí, odbytím úkolu, 

kreslením jiných útvarů, zesměšněním úkolů, atd., neboli došlo k poklesu vypovídací 

hodnoty měření.  

Test kroužků a Test vln se odlišuje vzájemnou náročností. Zatímco kroužky by 

měly zvládat kreslit děti již od 3 let (Langmeier, Krejčířová, 2006), vlny jsou obtížnější a 

Opatřilová (2003) je zařazuje až do třetí fáze grafomotorických cvičení, tedy do fáze 

diferenciace a upevňování. Bednářová a Šmardová (2006) zařazují kruh do první skupiny 

prvků, která je charakteristická pro věkové období 3 - 4,5 let a vlnovku zahrnují do druhé 

skupiny grafických prvků, která je charakteristická pro věkové období 4 – 5,5 let. I přes 

tuto skutečnost zařazuji Test vln z důvodu uvedeného již výše – na kreslení vln lze 

pozorovat žádanou uvolněnost ruky, a tedy popř. harmonii vln a plynulost čáry.  

Opatřilová (2003, 2010) dále doporučuje jako optimální dobu grafomotorických 

cvičení pro děti v předškolním věku 5 – 7 minut, aby se dítě dokázalo na činnost soustředit 

a výsledky tak byly adekvátní vynaloženému úsilí. Všechny tři grafomotorické úkoly, tedy 

včetně Ozeretzkého testu, tuto optimální dobu lehce splňují i se zadáním a vysvětlením 

cvičení.  

  

Zadání grafomotorických úkolů: 

 

Test kroužků je tvořen následujícími úlohami:  

1. Dokresli na šňůrky balónky, abychom jich měli co nejvíce! (předloha Lipnická, 

2007). 

2. Veronika jde na bál a potřebuje korále. Dokresli jí korálky (předloha Novotná, 

2011).  

3. Sněhové vločky se sypou z nebe. Pochytej je tak, že uděláš kruh okolo vloček 

(předloha Novotný a kol., 2011). 

4. Chceš mít košíček plný jablíček? Sesbírej je tak, že nakreslíš kruh kolem jablíček 

(vlastní tvorba).  
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Test vln tvoří tato čtyři grafomotorická cvičení:  

1. Had po sobě zanechává stopy v písku. Zakresli jeho další stopy ve tvaru vlnovky. 

(předloha Loose, Antje, 2011).  

2. Kačenkám vyschnul rybníček a nemají se kde koupat. Dokresli jim rybníček. 

(předloha Dojavová, 2007).  

3. Žabička se těší skočit do vodičky. Potřebuje, abys jí dokreslil(a) vodičku vlnkami. 

(Johnová, 2010). 

4. Lodička pluje na moři. Dokresli vlny na moři, aby mohla plout dál. (předloha 

Novotný a kol., 2011).  

 

K rovnocennosti úloh v Testu kroužků jsem dosáhla používáním vždy stejně 

velkých kružnic, které by děti měly zakreslit. Stejná obtížnost je dále dána počtem 

kroužků, kterých se kreslí vždy pět např. na pět šnůrek od balónků, zakroužkování pěti 

jablíček. Počet předkreslených a názorných kroužků pro snadnější pochopení úkolu 

odpovídá vždy počtu čtyři. V pre-testu a post-testu mají děti za úkol namalovat a umístit 

kroužky na šňůrky. V prvním testu se jedná o umístění kroužků na šňůrky od balónku, 

v druhém testu o „navlečení“ kroužků na šňůrku od korálků. Jde tedy v obou testech o 

umístění stejně velkých kružnic na šňůrkou určené místo. Stejné velikosti kroužků děti 

malují i v kontrolních testech, kde jsou jim návodem padající vločky a jablíčka na stromě, 

které již dětem dávají tvar kruhu.  

Rovnocennost u Testu vln je dána stejně zakreslenými vzory vln, podle kterých by 

děti měly kreslit pod různou tématickou motivací vlny další. Prostor pro jejich tvoření vln 

je vždy stejně velký. V pre-testu a post-testu je motivační obrázek umístěn zcela nahoře po 

celé šířce rámečku (had a kačenky), v kontrolních testech je obrázek nakreslen v levém 

horním rohu (žába, loď) viz. Obr. 9 a Obr. 10.  

Nad rámečkem, který má rozměry 18 x 22,5 cm, je napsané zadání 

grafomotorického cvičení. Děti jsou však k úkolu motivovány slovně, protože samy číst 

nezvládají. Psané zadání je doplněno o vhodné motivační otázky např. „Víš, jak dělá had, 

žabička, kačenky? Máš rád(a) jablíčka?“ Děti se tak aktivně zapojí a jsou zaujaty novým 

cvičením.  

Pořadí výše popsaných testů odpovídá pořadí při průběhu výzkumu: pre-test 

před intervencí se skládá z prvních testů kroužků a vln, post-test po intervenci z druhých 

testů, kontrolní test prováděný jako pre-test bez intervence se skládá ze třetích testů a 

kontrolní post-test bez intervence ze čtvrtých testů kroužků a vln.  
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Pro snadnější přehled testů a pro porovnání jejich rovnocennosti přikládám zmenšené 

obrázky grafomotorických úkolů: 

  
Pre-testy prováděné před intervencí (a,b): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Post-testy prováděné po intervenci (c, d):  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9 Předloha pre-testů  před intervencí a post-testů po intervenci  a) Test kroužků   
b) Test vln  c) Test kroužků  d) Test vln (Fojtová, 2012) 
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Kontrolní testy prováděné jako pre-testy bez intervence (a, b):  

 

 
 
 
Kontrolní testy prováděné jako post-testy bez intervence (c, d):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Předlohy pre-testů a post-testů bez intervence a) Test kroužků  b) Test vln  c) Test 

kroužků  d) Test vln (Fojtová, 2012)  
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Instrukce k Testu kroužků a Testu vln: Před dítětem leží na stole vždy jeden papír 

s příslušným grafomotorickým úkolem. Dítě je upozorněno na správný sed a úchop tužky. 

Test je prováděn tužkou, kterou proband běžně píše a je na ní zvyklý. Dítěti je přečteno 

zadání  úkolu jako nabídka činnosti vždy s vhodnou motivací k danému dítěti.  Test je 

administrován individuálně v samostatné místnosti, a to z důvodu větší soustředěnosti a 

zamezení rušivých podnětů.  Grafomotorické testy nejsou na rozdíl od Ozeretzkého testové 

položky časově omezeny. Doba potřebná na splnění úkolu je vždy velmi krátká cca 30 

sekund.  

 

Hodnocení testů 

Test kroužků a Test vln je hodnocen třemi hledisky, které vystihují zvládnutí 

grafomotorického úkolu a charakter čar. Tato hlediska byla vybrána z odborné literatury 

(Opatřilová, 2010; Přinosilová, 2007; Mlčáková, 2009) s přizpůsobením daným grafickým 

útvarům. Každé hledisko je hodnoceno třístupňovou škálou, a to body od nuly do dvou. 

Hodnotící systém je vytvořen na základě osobní zkušenosti, inspiraci způsobu hodnocení 

Testu hvězd a vln (Šturma, Kucharská in Fojtová, 2009), prostudování jiných 

grafomotorických testů a jejich hodnocení a přirozeně je hodnotící systém vytvořen  

především za účelem našeho diplomového výzkumu (viz Tab. 2 a Tab. 3).   

První dvě hlediska vyšetřují v Testu kroužků i v Testu vln možné projevy 

organicity: prvně diagnostikujeme tlak při kreslení a za druhé hodnotíme plynulost a 

vedení čar. Třetím hlediskem v Testu kroužků diagnostikujeme kontrolu zakončení čar. 

Konkrétně vyšetřujeme zda jsou kroužky uzavřené, jestli se čáry navzájem přesahují či 

jestli dochází ke kreslení dvojitých čar a spirál. U Testu vln jsme jako třetí hledisko určili 

zvládnutí úkolu, kdy vyšetřujeme zda čáry odpovídají vlnám, nebo jestli děti kreslí horní,  

dolní zátrhy či oblouky a nebo hodnotíme celkové nezvládnutí úkolu.    

 Tato tři hlediska nám dávají dostatečné informace o charakteru čar tak, abychom 

mohli vyšetřit, zda aplikovaná intervence uvolňující masáží pomáhá zlepšit aktuální 

grafomotorický výkon. Ke zlepšení může dojít na základě uvolnění odpovídajících svalů 

ruky, paže a šíje. Dále očekáváme a předpokládáme pozitivní vliv masáže na psychiku 

dítěte a přispění k psychické pohodě, neboli zlepšení koncentrace dítěte. Tyto výsledky lze 

sledovat právě optimálním tlakem na tužku, větší plynulostí vedení čar a kontrolou vedení 

čar či lepším zvládnutím zadaného úkolu.  
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Tab. 2 Hodnotící systém Testu kroužků (Fojtová, 2012) 

TEST KROUŽK Ů 0 1 2 

tlak na tužku silný tlak, tlustá čára 
střídavý, 

proměnlivý tlak 
optimální, v normě 

plynulost a vedení 
čar 

vyskytuje se třes, tremor 
čar a motorické 
nepravidelnosti 

převážná 
plynulost, občasná 

kotrbatost čar 

čáry působí plynule, 
harmonicky, 

pravidelně, s malými 
nedostatky  

kontrola zakončení 
čar 

kroužky neuzavřené, 
vznikají dvojité linie, 

kreslení spirál 

čáry se vzájemně 
přesahují a 
překřižují 

kroužky jsou 
uzavřené s 

nepatrnými přesahy 

 

 

Tab. 3 Hodnotící systém Testu vln (Fojtová, 2012) 

TEST VLN 0 1 2 

tlak na tužku silný tlak, tlustá čára 
střídavý, 

proměnlivý tlak 
optimální, v normě 

plynulost a vedení 
čar 

vyskytuje se třes, tremor 
čar a motorické 
nepravidelnosti 

částečná plynulost, 
občasná 

kostrbatost čar 

čáry působí plynule, 
harmonicky, 

pravidelně, s malými 
nedostatky  

zvládnutí úkolu 
nezvládnutí úkolu, 

čmáranice, absence vln 

dolní, horní zátrhy 
a oblouky 
(girlandy), 

náznaky vln 

zobrazení vln, vlny 
rytmické s drobnými 

odchylkami  
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5. 8 Zpracování výsledků 

 

Výsledky všech grafomotorických testů jsou přehledně zpracovány do tabulek ke 

každému dítěti zvlášť. Pod tabulkou je bodové hodnocení doplněné o krátké kasuistiky, 

které jsou zaměřené na průběh masáže a na osobní poznatky ze sledování 

grafomotorickému výkonu. V bakalářské práci jsme pro snadnější orientaci ve výsledcích 

aplikovaly znaménkový test. Pomocí znamének plus, mínus a číslice nula lze vyjádřit, zda 

u jednotlivých dětí došlo ke zlepšení, zhoršení nebo žádné změně pozorovaného jevu.  

Znaménkový test se užívá v případě dvou opakovaných měření na týchž objektech. 

Hodnoty naměřené u jednoho objektu ve výběru tvoří vždy pár. Pomocí znaménkového 

testu lze rozhodnout, zda mezi oběma opakovanými měřeními týchž objektů je významný 

rozdíl či nikoli. Jedná se o velmi jednoduchý test, který neklade velké nároky na prováděné 

měření (Chráska, 2007).  Uvažovali jsme o aplikaci Wilcoxonova testu, který je ve 

srovnání se znaménkovým testem citlivější a odhaluje malé rozdíly mezi opakovanými 

měřeními. Změna není určena pouze znaménkem, ale i hodnotou velikosti změny. Z 

důvodu malého počtu dětí ve výzkumu jsme se s vedoucí práce Mgr. Novákovou, Ph.D. 

shodly na pro naše výsledky dostačujícím znaménkovém testu.   

U znaménkového testu je rozhodující počet znamének řidčeji se vyskytujícího 

druhu. Tento test je založen na úvaze, že v případě, že by nebyl mezi oběma měřeními 

žádný rozdíl, měla by se obě znaménka vyskytovat se stejnou pravděpodobností, tedy měl 

by jich být stejný počet. Rozdíl mezi oběma opakovanými měřeními se projeví tím, že 

znaménka jednoho druhu začnou převažovat, a to tím více, čím více tento rozdíl bude 

výraznější (Chráska, 2007). Využili jsem statistické tabulky (Chráska, 2007), které 

umožňují určit, kolikrát se může řidčeji se vyskytující znaménko objevit, máme-li 

považovat rozdíl mezi oběma měřeními za statistický významný. Při počtu sedmi dětí 

odpovídá tento počet nule, tedy řidčeji se vyskytující znaménko by se nemělo objevit ani 

jednou, abychom dosáhli statisticky významného výsledku.  
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VI. Výsledky 

 
Legenda k následujícím tabulkám: 

Test Ozeretzkij 1., Test kroužků 1. a Test vln 1. jsou pre-testy prováděné před intervencí. 

Test Ozeretzkij 2., Test kroužků 2. a Test vln 2. jsou post-testy prováděné po intervenci. 

Test Ozeretzkij 3., Test kroužků 3. a Test vln 3.jsou kontrolní testy prováděné jako pre-

testy. 

Test Ozeretzkij 4., Test kroužků 4. a Test vln 4.jsou kontrolní testy prováděné jako post- 

testy.  

 

Výsledek Ozeretzkij testu znamená počet nakreslených čar od jedné linky k druhé. 

Výsledek v Testu kroužků a v Testu vln znamená počet dosažených bodů (viz kap. 5. 7. 2.) 

 

 

1. Ondra (7,5 let) 

Dominantní ruka: levá 

Posouzení sedu: správný (trup opřený o židli - chyběl mírný náklon dopředu) 

Posouzení úchopu: nesprávný (během grafomotorického výkonu se vždy velmi zhoršil 

– občasná extenze v ukazováčku, u kreslení vln první článek palce přesahoval tužku) 

Směr kreslení: zleva doprava 

 

Během masáže jsem musela Ondrovi  často připomínat, aby paži uvolnil. Svaly zatínal 

ze strachu, že ho to bude lechtat. Provedla jsem všechny hmaty. Z důvodu velmi 

zatuhlých svalů na šíji, jsem všechny druhy roztírání aplikovala vícekrát.  

 

Tab. 4 Hodnocení a výsledky Ozeretzkého testu 

Pořadí test ů počet čar poznámky 

Test Ozeretzkij 1. 8  

Test Ozeretzkij 2. 11 přesahování linek, zvýšený tlak ke konci výkonu 

Test Ozeretzkij 3. 8  

Test Ozeretzkij 4. 9 dvě čáry nedokončené, velké přesahy linek 
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Tab. 5 Hodnocení a výsledky Testu kroužků  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar 

kontrola 
zakon čení čar 

výsledek 
celkem poznámky 

Test kroužků 1. 0 1 0 1   

Test kroužků 2. 0 1 0 1 spirály 

Test kroužků 3. 1 1 2 4 nejlepší zakončení čar 

Test kroužků 4. 0 1 1 2   
 

Tab. 6 Hodnocení a výsledky Testu vln  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar zvládnutí úkolu  výsledek 

celkem poznámky 

Test vln 1. 1 1 2 4   

Test vln 2. 1 1 1 3 jedna krásná vlna 

Test vln 3. 2 2 2 6 nejhezčí vlny 

Test vln 4. 1 2 1 4 odbytí, málo vlnek  
 

Ondra se soustředil pouze na provedení první vlny po masáži – Test vln 2. Tato vlna je 

nakreslena plynule a harmonicky. U ostatních vln byla znatelná již ztráta koncentrace, 

která se stala důsledkem kreslení smyček v tomto měření. 

  

 

2. Sára (8 let) 

Dominantní ruka: pravá 

Posouzení sedu: správný 

Posouzení úchopu: správný 

Směr kreslení: zleva doprava 

 

Masáž probíhala bez vynechání hmatů. Sára byla po celou dobu masáže klidná, 

povídala si se mnou a snažila se uvolnit podle mých pokynů. Občas ji nějaký hmat 

zalechtal.  

 

Tab. 7 Hodnocení a výsledky Ozeretzkého testu 

Pořadí test ů počet čar poznámky 

Test Ozeretzkij 1. 6 občasná kostrbatost čar, drobné přesahy linek 

Test Ozeretzkij 2. 7 čáry plynulejší, tlak na tužku větší 

Test Ozeretzkij 3. 6 čáry rovnější, přesnější 

Test Ozeretzkij 4. 9 více čar na úkor kvality 
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Tab. 8 Hodnocení a výsledky Testu kroužků  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar 

kontrola 
zakon čení čar 

výsledek 
celkem poznámky 

Test kroužků 1. 1 1 0 2 převažují neuzavřené 

Test kroužků 2. 1 2 1 4 viditelné zlepšení 

Test kroužků 3. 1 1 2 4   

Test kroužků 4. 1 1 1 2   
 

V kontrolních testech 3. a 4. lze pozorovat silnější tlak na tužku v porovnání 

s experimentálním měřením. Dva kroužky v 2. testu mají dokonce nejlepší,  optimální tlak.  

 

Tab. 9 Hodnocení a výsledky Testu vln  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar zvládnutí úkolu  výsledek 

celkem Poznámky 

Test vln 1. 0 1 2 3   

Test vln 2. 1 2 2 5 působí plynuleji, volněji 

Test vln 3. 1 1 2 4   

Test vln 4. 1 2 2 5 odbytí,nižší koncentrace 
 

 

3. Adam (8 let) 

Dominantní ruka: pravá 

Posouzení sedu: nesprávný – sedí v předklonu, hlava blízko papíru 

Posouzení úchopu: nesprávný – extenze ukazováku 

Směr kreslení: zleva doprava – vlny kreslí zprava doleva 

 

Adam byl velmi lechtivý, avšak postupně si zvykl a byl klidnější. Ze zdravotních 

důvodů jsem vynechala masáž ramenního pletence. Adam na rameno používá masti 

proti bolesti a nenechá si na něj sáhnout. 

 

Tab. 10 Hodnocení a výsledky Ozeretzkého testu  

Pořadí test ů počet čar Poznámky 

Test Ozeretzkij 1. 4 nepatrné přesáhnutí linek 

Test Ozeretzkij 2. 6 menší kontrola zahájení a zakončení čar 

Test Ozeretzkij 3. 5  

Test Ozeretzkij 4. 5 čáry mají ve 3. a 4. testu stejný charakter 
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Tab. 11 Hodnocení a výsledky Testu kroužků 

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar 

kontrola 
zakon čení čar 

výsledek 
celkem Poznámky 

Test kroužků 1. 2 1 1 4 umístění mimo šňůrku 

Test kroužků 2. 2 2 0 4 umístění mimo šňůrku 

Test kroužků 3. 2 1 1 4 nepřesné obkreslení 

Test kroužků 4. 2 1 0 3 nepřesné obkreslení 
 

Tab. 12 Hodnocení a výsledky Testu vln  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar zvládnutí úkolu  výsledek 

celkem Poznámky 

Test vln 1. 2 0 0 2   

Test vln 2. 2 1 0 3   

Test vln 3. 2 0 1 3 obtahování vln, náznaky 

Test vln 4. 2 1 2 5 obtahování vln 
 

 

4. Jan (7,5 let) 

Dominantní ruka: pravá 

Posouzení sedu: správný (i přes znatelnou skoliózu snaha o rovná záda, u kontrolního 

měření se občas opíral trupem o stůl) 

Posouzení úchopu: nesprávný (cigaretový – tužka mezi ukazovákem a prostředníkem) 

Směr kreslení: zleva doprava 

 

Honza měl problémy s uvolněním prstů a zápěstí, které mě stále zaťaté i přes časté 

připomenutí o uvolnění. Při masáži paže byl již více uvolněný, ale občas se objevil 

spastický pohyb prstů. Masáž proběhla bez vynechání hmatů.  

 

Tab. 13 Hodnocení a výsledky Ozeretzkého testu 

Pořadí test ů počet čar Poznámky 

Test Ozeretzkij 1. 12  

Test Ozeretzkij 2. 12  

Test Ozeretzkij 3. 14 plus dvě čáry nedokončené 

Test Ozeretzkij 4. 17 velké přesahování linek 
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Tab. 14 Hodnocení a výsledky Testu kroužků  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar 

kontrola 
zakon čení čar 

výsledek 
celkem Poznámky 

Test kroužků 1. 2 2 2 6   

Test kroužků 2. 2 2 1 5 kreslil velmi rychle 

Test kroužků 3. 2 2 1 5   

Test kroužků 4. 2 2 1 5   
 

Tab. 15 Hodnocení a výsledky Testu vln  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar zvládnutí úkolu  výsledek 

celkem Poznámky 

Test vln 1. 2 2 2 6   

Test vln 2. 2 2 2 6 nejmenší tlak na tužku 

Test vln 3. 2 2 2 6   

Test vln 4. 2 2 2 6  
 

 

5. Kája D. (6 let) 

Dominantní ruka: pravá 

Posouzení sedu: nesprávný (trup opírá o stůl) 

Posouzení úchopu: správný  

Směr kreslení: zleva doprava 

 

U Káji proběhla masáž nejhůře, protože bylo nemožné ji uklidnit. Zajímalo ji celou 

dobu vše okolo a poněvadž nemůže používat levou ruku, vše chtěla uchopit a ukázat 

právě masírovanou pravou paží. Z tohoto důvodu stále zatínala svaly. Vynechala jsem 

masáž lokte, kde měla jizvu a řekla mi, že jí loket bolí. Ke konci masáže paže jsem ji 

dokonce musela přesvědčit, aby ještě vydržela ležet. V sedu při masáži šíje se trochu 

zklidnila a masáž jsem mohla provést do konce.  

 

Tab. 16 Hodnocení a výsledky Ozeretzkého testu  

Pořadí test ů počet čar Poznámky 

Test Ozeretzkij 1. 11  

Test Ozeretzkij 2. 16 + 5 čar neúplných, rychlejší, kvalita provedení nižší 

Test Ozeretzkij 3. 13  

Test Ozeretzkij 4. 11 nerespektování linek, 7 dalších čar neuznaných 
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Tab. 17 Hodnocení a výsledky Testu kroužků 

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar 

kontrola 
zakon čení čar 

výsledek 
celkem Poznámky 

Test kroužků 1. 2 2 1 5   

Test kroužků 2. 2 1 0 3  

Test kroužků 3. 2 2 2 6   

Test kroužků 4. 2 2 1 5   
 

Tab. 18 Hodnocení a výsledky Testu vln  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar zvládnutí úkolu  výsledek 

celkem Poznámky 

Test vln 1. 2 2 1 5 nejhorší, pouze náznaky 

Test vln 2. 2 2 2 6  

Test vln 3. 2 2 1 5 dolní zátrhy 

Test vln 4. 2 2 2 6 nejlépe zvládnuté 
 

6. Karolína (6,5 let) 

Dominantní ruka: pravá 

Posouzení sedu: správný 

Posouzení úchopu: nesprávný (používá nástavec, proto měla trochu problémy 

trojhrannou tužku správně uchopit, tužka ji občas vypadávala, palec často v extenzi) 

Směr kreslení: zleva doprava 

 

Masáž u Karolíny proběhla bez problémů a bez vynechání hmatů. Ležela celou dobu 

klidně a masáž si užívala. Občas ji trochu nějaký hmat zalechtal a zaťala svaly.  

 

Tab. 19 Hodnocení a výsledky Ozeretzkého testu  

Pořadí test ů počet čar Poznámky 

Test Ozeretzkij 1. 6  

Test Ozeretzkij 2. 9 přesahy linek, dvakrát se ji uvolnila tužka z ruky 

Test Ozeretzkij 3. 11 přesahy linek 

Test Ozeretzkij 4. 9 +1 čára nedokončená 
 

Tab. 20 Hodnocení a výsledky Testu kroužků 

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar 

kontrola 
zakon čení čar 

výsledek 
celkem Poznámky 

Test kroužků 1. 2 2 2 6   

Test kroužků 2. 1 2 1 4 patrný větší tlak 

Test kroužků 3. 2 1 1 4  

Test kroužků 4. 1 1 0 2   
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Tab. 21 Hodnocení a výsledky Testu vln  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar zvládnutí úkolu  výsledek 

celkem Poznámky 

Test vln 1. 1 2 1 4 identické vlny v testech 

Test vln 2. 1 2 1 4  

Test vln 3. 1 2 1 4   

Test vln 4. 1 2 1 4   
 

7. Ondřej (7 let) 

Dominantní ruka: levá 

Posouzení sedu: nesprávný (opření trupu o stůl, úklon hlavy doprava) 

Posouzení úchopu: nesprávný – štipkový úchop, extenze ukazováčku 

Směr kreslení: zleva doprava 

 

Ondřej přijal aplikaci masáži velice rád, avšak vzhledem k jeho masivní spasticitě na 

PHK a DDK se projevil velký hypertonus i na LHK a bylo pro něho těžší se uvolnit. 

Byly provedeny všechny hmaty. 

 

Tab. 22 Hodnocení a výsledky Ozeretzkého testu 

Pořadí test ů počet čar Poznámky 

Test Ozeretzkij 1. 4 velké přesahy linek 

Test Ozeretzkij 2. 9 opět větší přesahy linek 

Test Ozeretzkij 3. 8 +1 krátká čára, přesahy linek 

Test Ozeretzkij 4. 10 +3 nedotažené čáry k lince, přesahy linek 
 

Tab. 23 Hodnocení a výsledky Testu kroužků  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar 

kontrola 
zakon čení čar 

výsledek 
celkem Poznámky 

Test kroužků 1. 0 2 0 2   

Test kroužků 2. 1 2 0 3  

Test kroužků 3. 1 2 1 4   

Test kroužků 4. 2 2 0 4   
 

Tab. 24 Hodnocení a výsledky Testu vln  

Pořadí test ů tlak na 
tužku 

plynulost a 
vedení čar zvládnutí úkolu  výsledek 

celkem Poznámky 

Test vln 1. 0 2 0 2   

Test vln 2. 1 2 0 3   

Test vln 3. 0 1 0 1  snaha o náznak vln 

Test vln 4. 0 1 0 1  snaha o náznak vln 
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Souhrnné výsledky 

V následujících tabulkách (Tab. 25., 26. a 27.) jsou přehledně zobrazeny výsledky všech tří 

grafomotorických testů. Výsledek znaménkového testu je označen jako změna, přičemž 

porovnáváme vstupní a výstupní měření u každého dítěte jak v experimentálním, tak 

kontrolním měření.  

  

Tab. 25 Souhrnné výsledky a znaménkový test Ozeretzkého testu   

děti Ozeretzkij 
Test 1.  

Ozeretzkij 
Test 2.  

změna Ozeretzkij 
Test 3.  

Ozeretzkij 
Test 4.  

Změna 

1 8 11 + 8 9 + 

2 6 7 + 6 9 + 

3 4 6 + 5 5 0 

4 12 12 0 14 17 + 

5 11 16 + 13 11 - 

6 6 9 + 11 9 - 

7 4 9 + 8 10 + 
 

Z tabulky můžeme vidět zlepšení u 6 dětí v Ozeretzkém testu po intervenci masáží, ale 

pouze u 3 dětí tuto změnu můžeme pokládat za významnou (dítě 3, 5, 6). Jen u třech dětí 

totiž nedošlo ke kladné změně při kontrolním měření.  

  

Tab. 26 Souhrnné výsledky a znaménkový test Testu kroužků  

děti Test 
kroužk ů 1.  

Test 
kroužk ů 2.  změna Test 

kroužk ů 3.  
Test 

kroužk ů 4.  Změna 

1 1 1 0 4 2 - 

2 2 4 + 4 2 - 

3 4 4 0 3 4 + 

4 6 5 - 5 5 0 

5 5 3 - 6 5 - 

6 6 4 - 4 2 - 

7 2 3 + 4 4 0 
 

V Testu kroužků lze pozorovat pozitivní výsledek jen u dvou dětí (2 a 7). Tyto děti dosáhly 

lepšího skóre po masáži a při kontrolním měření u nich nedošlo k zlepšení.  
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Tab. 27 Souhrnné výsledky a znaménkový test Testu vln   

děti Test vln 1.  Test vln 2.  změna Test vln 3.  Test vln 4.  Změna 

1 4 3 - 6 4 - 

2 3 5 + 4 5 + 

3 2 3 + 3 5 + 

4 6 6 0 6 6 0 

5 5 6 + 5 6 + 

6 4 4 0 4 4 0 

7 2 3 + 1 1 0 
 

Z Testu vln vyplývá, že 4 děti získaly více bodů po intervenci masáží. Pouze u jednoho 

dítěte (7) však lze výsledek hodnotit jako významný. U dalších třech dětí nastala pozitivní 

změna i při kontrolním měření.  

 

V poslední výsledkové tabulce porovnáváme změny u jednotlivých grafomotorických 

testů. Tučně a kurzívou jsou označeny změny, kde můžeme hodnotit výsledek daného 

grafomotorického testu jako pozitivní, tedy kdy v experimentálním měření nastala 

pozitivní změna a v kontrolním měření změna nenastala nebo byla negativní.  

 

Tab. 28 Souhrnné výsledky pro znaménkový test   

děti Ozeretzkij test Test kroužk ů Test vln 

1 + + 0 - - - 
2 + + + - + + 
3 + 0 0 + + + 
4 0 + - 0 0 0 
5 + - - - + + 
6 + - - - 0 0 
7 + + + 0 + 0 

 
U děti 3, 5 a 6 lze sledovat pozitivní výsledek Ozeretzkého testu.  

V Testu kroužků můžeme kladný efekt masáže vidět u dětí 2 a 7.  

Pouze dítě 7 dosáhlo pozitivního výsledku v Testu vln.  
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VII. Diskuse 

 

 Výsledky diplomové práce přivádí celý výzkumný proces k určitému vyústění a 

přináší s sebou přirozeně spousty otázek. Tyto otázky reflektují naše očekávání vložené do 

dlouhé a náročné výzkumné činnosti, jejíž záměrem bylo ověřit pozitivní účinky masáže a 

usnadnit tak dětem s mozkovou obrnou důležitou jemnou motorickou činnost jakou je 

kreslení a psaní.  

 Masáž je velmi často využívaným kompenzačním prostředkem při mnoha 

poruchách a zdravotních problémech, a tak předpoklad její užitečnosti a prospěšnosti je 

z pohledu každého maséra vysoký. Stejnou důvěru získala masáž i v našem vědeckém 

pohledu, a proto jsme si dovolili předpokládat, že masáž může sloužit jako kompenzační 

prostředek aktuálního grafomotorického výkonu u dětí s mozkovou obrnou.  

 Tento předpoklad vznikl na základě myšlenky, že pro grafomotorickou činnost je 

nezbytnou podmínkou uvolněná ruka, neboli uvolněné svaly a klouby potřebné pro psaní. 

A právě relaxace svalů a volnější pohyby v kloubech by měly být jedny z primárních 

pozitivních účinků uvolňující masáže (Benjamin, Lamp, 2005). Aplikace uvolňující 

masáže právě u dětí s MO má též své opodstatnění. Spastická mozková obrna se vyznačuje 

tuhostí a zvýšeným tonusem svalů, neboli se jedná o hypertonickou formu MO (Jakobová, 

2007). Jsou-li výše zmíněné účinky masáže pravdivé, měl by se u těchto dětí projevit 

zlepšený grafomotorický výkon po intervenci uvolňující masáží.  

 Uvolněné svaly a volné pohyby v kloubech jsou však pouze důležitým 

východiskem pro kreslení a psaní. Grafomotorika je definována jako psychomotorická 

činnost, a proto psaní není jen záležitostí psacích pohybů ruky, ale je řízené i psychikou 

(Opatřilová, 2010). Doležalová (1998) dále na psaní nahlíží jako na senzomotorickou 

činnost, přičemž závislost grafomotoriky přisuzuje kvalitě poznávacích funkcích (vnímání, 

pozornost, myšlení),  stavu smyslů a svalové vyzrálosti ruky i celého těla. Stejně jako je 

grafomotorika dějem složitým, tak i mechanismus účinků masáže je jevem komplexním a 

fyziologické účinky nemůžeme oddělit od účinků psychologických (Nováková, 2009). 

Masáž by tak měla být prospěšná i v psychické stránce grafomotorického výkonu a přispět 

k psychické pohodě dětí, zmíníme-li primární účinky jako celková relaxace, zlepšená 

koncentrace, získání pozitivního naladění a pocitu pohody (Benjamin, Lamp, 2005). Navíc 

zlepšení kvality poznávacích funkcí přímo u dětí s MO po aplikaci masáže bylo již 

prokázáno ve výzkumu Hermandez-Reif et al. (2005).  
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 Diplomový výzkum a výše popsané předpoklady vychází z bakalářské práce, 

kterou  bychom mohli označit jako práci pilotní. Předchozí bádání nás nasměrovalo 

určitým směrem, a to zaměřením se na specifickou skupinu dětí s MO, a dále ke 

správnějším metodám měření. I když jsme v prvním výzkumu dosáhli negativních 

výsledků, tyto výsledky nás neodradily danou problematiku dále zkoumat a naopak nás 

motivovaly k šetření skutečných účinků masáže.  

   

H1:  

Přepokládáme pozitivní efekt uvolňující masáže  na aktuální grafomotorický výkon 

dětí s mozkovou obrnou.  

  Tato hypotéza byla formulována na základě popisovaných účinků masáže (zvýšení 

prokrvení, svalová relaxace, oddělení svalů a pojivové tkáně, volnější pohyby v kloubech, 

zlepšená koncentrace a celkově získání pozitivního naladění) a na základě popsaných 

zdravotních potíží a poruch u mozkových obrn (především spasticita a psychomotorický 

neklid). Proto jsme se  domnívali, že je možné hledat vztah mezi aplikovanou uvolňující 

masáží a aktuálním grafomotorickým výkonem dětí s mozkovou obrnou.  

 

Pouze děti č. 2 a 7 dosáhly zlepšení ve všech třech grafomotorických testech po 

intervenci uvolňující masáží (viz Tab. 28). U Sáry (dítě č. 2) můžeme vliv masáže na 

aktuální grafomotorický výkon potvrdit jen u Testu kroužků, kdy v kontrolním testu 

nedosáhla lepšího skóre. V ostatních testech došlo ke zlepšení i v kontrolních měření. Ani 

u Ondřeje (dítě č. 7) nelze potvrdit pozitivní efekt masáže u všech třech testů, ale 

z výjimkou prvního Ozeretzkého testu tak učinit můžeme. Výsledky Testu kroužků a Testu 

vln hodnotíme u Ondřeje jako pozitivní a je to celkově nejlepší výsledek našeho výzkumu.  

Ke zlepšení bodového ohodnocení v experimentálním měření ve dvou 

grafomotorických testech došlo u dětí č. 3 a 5, a to v Ozeretzkého testu a v Testu vln (viz 

Tab. 28). U Ozeretzkého testu můžeme výsledky znaménkového testu  u obou dětí potvrdit 

jako pozitivní, avšak v Testu vln došlo již ke kladné změně i při kontrolním měření, a proto 

tyto výsledky nemůžeme pokládat za dostatečně průkazné.  

Za poslední pozitivní výsledek znaménkového testu po intervenci uvolňující masáží 

lze považovat Ozeretzkého test u dítěte č. 6 (viz Tab. 28). Karolína (dítě č. 6) však 

neprokázala zlepšení v dalších experimentálních testech, a tak o kladném efektu masáže na 

aktuální grafomotorický výkon  lze pouze spekulovat.  
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Kde však zajisté nemůžeme hledat vztah mezi uvolňující masáží a aktuálním 

grafomotorickým výkonem, tak u dětí č. 1 a 4. U Jana (dítě č. 4) nedošlo v žádném 

experimentálním měření ke zlepšení po aplikaci masáže. Ondra (dítě č. 1) nakreslil více 

čárek v Ozeretzkého testu jak po masáži, tak ale i v kontrolním testu po volné hře, tudíž ani 

u něho nelze pohlížet na pozitivní účinky uvolňující masáže.  

K ověření hypotézy jsme použili statisticky významný test – znaménkový test. 

Abychom dosáhli statisticky významného výsledku u znaménkového testu při účasti sedmi 

dětí ve výzkumu, nesmělo by se řidčeji vyskytující se znaménko objevit v daném testu ani 

jednou (Chráska, 2007). Nahlédneme-li do shrnující a výsledné tabulky č. 28, zjistíme, že 

v každém experimentálním i kontrolním měření ve všech třech grafomotorických testech 

nenalézáme ani v jednom sloupci pouze stejná znaménka. Nejblíže ke statisticky 

významnému výsledku mělo experimentální měření u Ozeretzkého testu, kdy sledujeme u 

šesti dětí kladnou změnu a pouze u dítěte č. 4 změnu žádnou.  

 

Stanovená hypotéza H1 byla na základě výše popsaných důvodů zamítnuta. Pomocí 

použitých metod jsme neprokázali pozitivní efekt uvolňující masáže na aktuální 

grafomotorický výkon dětí s mozkovou obrnou.  

 

U čtyřech ze sedmi dětí můžeme zamítnutí pracovní hypotézy potvrdit. Děti č. 

1 a 4 neprokázaly v grafomotorických testech zřejmé zlepšení a nelze tak hledat pozitivní 

vliv masáže na jejich grafomotorický výkon. U obou chlapců proběhla masáž bez 

vynechání hmatů a průběh masáže odpovídal předepsanému vzoru. Bylo pro ně však 

obtížné přijmout pasivní roli (časté zatínání svalů), a proto lze hůře dosáhnout žádané 

relaxační odpovědi parasympatického nervového systému a tím tak relaxaci svalů 

(Weerapong, 2005). Nicméně na svalový tonus nepůsobí jen motorická inervace 

pyramidová a extrapyramidová, ale i stav psychický (Opatřilová, 2003). 

Jako třetí dítě, u kterého nemůžeme hledat vztah mezi uvolňující masáží  a 

grafomotorický výkonem, je dítě č. 5. U Káji D. neproběhla masáž podle našich představ a 

záměrů. Zdivočelou Káju D. nebylo možné během celé masáže uklidnit a uvolnit. Ačkoli 

dosáhla pozitivního výsledku v Ozeretzkého testu, nepřisuzuji tento výsledek právě 

aplikované masáži. Její chování odpovídalo zprávě z PPP (viz kap. 5. 3.), kde jak píší, Kája 

D. ochotně spolupracuje, avšak s menší podřídivostí a pozornost je u ní snadno 

odklonitelná, častěji kolísá a má poruchu zaměřené pozornosti.  
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Čtvrtý negativní výsledek nalézáme u dítěte č. 6. Přestože zde proběhla masáž bez 

jakýkoliv výhrad a masáž byla Karolínou (dítě č. 6) přijata velmi pozitivně a uvolněně, 

v testech nelze objevit její kladný efekt na aktuální grafomotorický výkon. Bereme-li 

v úvahu pouze znaménkový test, pozitivní výsledek najdeme v testu Ozeretzkého. 

Zkontrolujeme-li však i počet provedených čárek v jednotlivých testech, lze usoudit 

podobně jako tomu bylo ve většině případů v bakalářském výzkumu, že v tomto případě 

mohlo docházet k postupnému učení při opakovaném měření. Pozitivní výsledek tak pro 

nás není dostatečně přesvědčivý. V dalších dvou testech jsme nevyhodnotili žádné 

zlepšení, naopak jsme po aplikaci masáži sledovali větší tlak na tužku v Testu kroužků. 

Test vln byl ve všech měření proveden identicky.  

U dalších třech jedinců (děti č. 2, 3 a 7) bychom již mohli uvažovat určitý 

pozitivní efekt uvolňující masáže na kreslící projev. U dětí č. 2 a 3 jsme zaznamenali 

pozitivní výsledek znaménkového testu vždy u jednoho grafomotorického testu. Sára (dítě 

č. 2) se po intervenci masáží zlepšila v Testu kroužků, lepší plynulost a vedení čar však 

sledujeme i v Testu vln. Věřím, že tento lepší charakter čar ve výstupních testech můžeme 

přisoudit uvolněnějším pohybům ruky při psaní.  

U Adama (dítě č. 3) jsem po aplikaci masáže pozorovala větší koncentraci na práci 

a volnější a plynulejší pohyby v zápěstí. Toto pozorování dostatečně potvrzuje jen 

výsledek Ozeretzkého testu. V Testu kroužků i v Testu vln jsme ale dále zaznamenali lepší 

plynulost a vedení čar. Volnější pohyby ruky v Testu kroužků po intervencí masáží však 

pravděpodobně zapříčinily menší kontrolu zakončení čar, a tak se Adam bodově ve 

výstupním měření celkově nezlepšil. Zde narážíme na první úskalí našeho 

nestandardizovaného testu. Nicméně si nemyslím, že bychom učinili chybu v bodovací 

stupnici a že by významnost plynulosti a vedení čar oproti kontrole zakončení čar měla být 

vyšší a tedy že by měla mít tato charakteristika vyšší bodové ohodnocení. Celkově v 

Adamových výstupních testech sledujeme zlepšení grafomotorického výkonu a 

dovolujeme si u něho tvrdit pozitivní vliv uvolňující masáže na aktuální výkon. 

Nejprůkaznější vztah mezi uvolňující masáží a aktuálním grafomotorickým 

výkonem nalézáme u dítěte č. 7, kdy jsme získali dva pozitivní výsledky znaménkového 

testu, a to v Testu kroužků a v Testu vln. Kladné výsledky vyplívají z lepšího tlaku na 

tužku po intervenci uvolňující masáží, a tak lze uvažovat na zlepšenou relaxaci svalů. I 

když Ondřej (dítě č.7) předvedl nejlepší tlak na tužku ve výstupním kontrolním Testu 

kroužků, tedy po volné hře, přisuzuji celkově lepší výkony v kontrolním měření lepšímu 

rozpoložení Ondřeje v tento den. Jeho výkony ve vstupním i výstupním testu v kontrolním 
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měření byly téměř identické a nedošlo ve znaménkovém testu k žádné změně. U 

Ozeretzkého testu docházelo pravděpodobně opět k procesu učení, a tak zlepšení nelze 

přisuzovat účinkům masáže. Lze jen říci, že po intervenci masáží došlo k velkému 

zlepšení, kdy oproti 4 čárkám zakreslil čárek 9, pro porovnání v kontrolních testech 8 a 10. 

Celá měřící procedura Ondřeje je k nahlédnutí v příloze č. 3.   

Adam (dítě  č. 3) a Ondřej (dítě č. 7) měli podle PPP nejhorší diagnózu, a proto byl 

u nich grafomotorický projev v porovnání s ostatními dětmi slabší. Test vln byl pro ně 

velmi obtížný, jak to již odhadovaly jejich třídní učitelky. Adamovi diagnostikovali 

hemiparézu a centrální poruchu zrakové percepce, Ondřej se potýká s triparézou (nejhorší 

forma ze všech dětí) a má lehkou mentální retardaci (viz kap. 5. 3.). U chlapců je tak 

správný sed těmito diagnózami velmi limitovaný. Adam seděl předkloněný a hlavu měl 

velmi blízko papíru z důvodu poškozené zrakové percepce, Ondřej se opíral trupem o 

lavici, aby získal stabilitu a hlavu měl nakloněnou doprava. Správný sed je velmi 

důležitým předpokladem pro práci ruky a jakýkoliv kvalitní pohyb horní končetinou musí 

vycházet ze stabilní, tedy napřímené, pozice páteře (Novohradská, 2007). U dětí 

s poruchou hybnosti se ale budeme jen s obtížemi přibližovat správnému sedu a musíme 

vycházet z individuálních možností dítěte (Opatřilová, 2010). Během testování se u dětí 

sed neměnil a pokud bychom sed chtěli masáží ovlivnit, tak by to bylo pravděpodobně 

možné pouze v případě celkové masáže. Masáží horní končetiny u Adama a Ondřeje jsme 

ovlivnili volnější pohyby ruky, což se v testech prokázalo plynulejším vedením čar (dítě č. 

3) a menším tlakem na tužku (dítě č. 7), dále jsme sledovali pozitivní efekt masáže na 

poznávací funkce, a to především na pozornost a vnímání.  

Slabší grafomotorický výkon u Adama (8 let) a Ondřeje (7 let) nám potvrzuje, že 

kresba a grafomotorické testy jsou závislé na vývoji jemné motoriky, tudíž právě jejich 

prostřednictvím lze posoudit vývojovou úroveň dítěte a zjistit tak drobné poruchy CNS 

(Vágnerová, 2001). Nezvládnutí provedení vln (viz příloha č. 3) tak potvrzuje jejich 

diagnostiku z PPP a zpomalený vývoj chlapců, protože kreslení vln by podle Bednářové a 

Šmardové (2006) měly zvládat již děti ve věku  4-5,5 let.  

U všech jedinců jsme dále hodnotili správný či nesprávný úchop tužky, který je 

opět důležitým předpokladem práce ruky při kreslení a později psaní (Novohradská, 2007; 

Zelinková, 2003). Pozorovala jsem, zda po masáži vymizela u dětí např. extenze 

ukazováčku, která by se projevila menším tlakem na tužku. Děti však držely tužku se 

stejnými chybami, a tak se pravděpodobně jednalo o neschopnost správného držení tužky 

v důsledku jejich postižení. Směr kreslení se hodnotil z důvodu odhalení možné zkřížené 
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laterality, která může být spojena s drobnějšími poruchami senzomotorických dovedností 

(Říčan, Krejčířová et.al., 1997). Všechny děti však kreslily správným směrem zleva 

doprava, pouze Adam (dítě č. 3) kreslil vlny zprava doleva. U Adama je tak možná 

zkřížená lateralita pravá ruka – levé oko a mohli bychom uvažovat o vynuceném praváctví, 

což je postižení dominance ruky (používání lépe pohyblivé ale nedominantní ruky) právě 

především u hemiparetické formy DMO (Svobodová, 1997).  

 

Zásadní otázkou diskuse zůstává, z jakého důvodu naše výsledky výzkumu dospěly 

k zamítnutí naší pracovní hypotézy. Důvody můžeme hledat ve všech třech teoretických 

východiscích: vhodnost grafomotorických  testů, volba techniky, kombinace a postupu 

uvolňující masáže, možnost působení na mozkovou obrnu.  

Působení masáže u jedinců s mozkovou obrnou je jevem zkoumaným, aplikovaným 

a doporučovaným. I v oblasti grafomotoriky se dočteme o jejím doporučení, jako např. 

v publikacích Opatřilové (2003; 2010), která masáž a jednoduchá prstová cvičení pro děti s 

MO shledává jako vhodnou stimulaci před grafomotorický cvičením. Navrhuje jednoduché 

masáže, které provádíme převážně pasivní formou, masírujeme buď prsty nebo ježkem od 

zápěstí ke konečkům prstů, hladíme hřbet ruky, provádíme jemné poklepy a krouživé 

pohyby. V čem se však náš výzkum a použití masáže u dětí s MO liší od ostatních, je 

jednorázová aplikace masáže a studování jejích aktuálních účinků. V dosavadních 

výzkumech byla masáž ve vztahu k MO používána dlouhodobě a pravidelně (Hernandez-

Reif, Field et al., 2005; Barlow, Powell, 2007). Rozvoje a zkvalitnění grafomotorických 

schopností u jedinců s MO můžeme podle Opatřilové (2010) docílit též jen záměrným a 

pravidelným cvičením pro uvolnění paže, zápěstí a prstů, neboli v našem případě 

nahrazením uvolňovacích cviků pravidelnou masáží. Fyzioterapeut z SPC v Jihlavě Pavel 

Valenta rovněž pochyboval o možném kladném účinku masáže pouze po jednorázové 

aplikaci a ze svých vlastních zkušeností hovořil ve vztahu k poruše MO o potřebě pracovat 

s dětmi systematicky, aby byl výsledek znatelný. Navrhoval alespoň 5 dní pravidelně 

používat uvolňující masáž určenou přímo pro děti s MO. Závislost efektivity masáže na 

počtu a frekvenci masáží potvrzuje ve své práci Nováková (2009).   

 Technika, kombinace a postup masáže byly určeny na základě odborné literatury 

(Hošková, 2000; 2010; Kvapilík, 1991) a z důvodu akreditace maséra ve sportovní masáži 

se vycházelo právě z této techniky. Jednotlivé hmaty, jejich intenzita a rychlost byly 

přizpůsobeny žádaným účinkům uvolňující masáže. Z postupu jsme tudíž vynechali tepání 

a pohyby v kloubech (Hošková, 2010). Masáž svým průběhem odpovídala masáži 
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aplikované v bakalářském výzkumu. Uvědomovali jsme si, že výběr techniky a její postup 

určují, jakých účinků dosáhneme (Benjamin, Lamp, 2005). I když použitá uvolňující 

masáž vychází z teorie sportovní masáže, její technika odpovídá masáži klasické 

(Riegerová, 2007) a shledáváme její volbu jako vhodnou.  

Diskutovatelné pro nás zůstává pouze zařazení techniky pohybů v kloubech. Tento 

hmat jsem vyřadili již na základě zmíněné literatury a na základě návaznosti na 

bakalářskou práci. Ve výzkumu Hernandez-Reif, Field (2005), ve kterém šetřili účinky 

masáže na MO, byla popsaná použitá technika a postup masáže a pohyby v kloubech zde 

zařazeny byly. Na druhou stranu můžeme volnějších pohybů v kloubech dosáhnout lehkým 

i hlubokým třením a především roztíráním na kloubech (Benjamin, Lamp, 2005), přičemž 

tyto hmaty byly provedeny (viz kap. 2. 3. 5.). Další skutečností je, že u MO jsou svaly 

zvýšeně napjaté a kladou odpor k pasivnímu ohýbání (Opatřilová, 2010).  

Efektivita masáže je kromě techniky a výběru hmatů závislá i na mnoha dalších 

faktorech (Nováková, 2009; Kvapilík, 1991): na zručnosti či dovednosti a zkušenosti 

maséra, na masírované lokalitě a jejím zacílení, na vlivu pomocných masážních 

prostředků, dále i na vlivu prostředí, kde se masáž provádí, na momentálním stavu 

masírovaného i maséra, na přístupu masírovaného k masáži, jeho očekávání či na vzorku 

testovaných jedinců. Výzkum masáže a ověřování jejích účinků je tak velmi složitý, což ve 

své disertační práci potvrzuje i Nováková (2009). 

Poslední oblastí, kde bychom mohli hledat chybu v naší výzkumné činnosti, jsou 

grafomotorické testy a jejich hodnocení. Ozeretzkého test byl pro svoji objektivnost a 

jednoduchost opět zhodnocen jako vhodný k diplomovému výzkumu, i z důvodu možnosti 

porovnání výsledků z prvního šetření. Nicméně jsme si uvědomovali skutečnost, že během 

testování může docházet k procesu učení jako tomu bylo v bakalářském výzkumu, kde se 

tak stalo u šesti dětí z deseti (Fojtová, 2009). Nyní jsme to mohli sledovat u třech dětí (č. 1, 

2 a 7) ze sedmi, přičemž děti č. 1 a dítě č. 7 (viz příloha č. 3) dosáhly zřetelnějšího zlepšení 

po intervenci masáží oproti výstupnímu testu po volné hře. Ozeretzkého měření tak bylo 

platnou a důležitou měřící procedurou a přispělo k našim celkovým výsledkům.  

Nestandardizované vlastní testy Test kroužků a Test vln nahradily původní Test 

hvězd a vln, který byl v závěru bakalářské práce zhodnocen jako nevhodný z důvodu 

nemožnosti opakování a nedostatečného porovnání odchylek mezi jednotlivými úkoly 

(Fojtová, 2009).  Dalším důvodem byla obtížnost kreslení hvězd pro děti s MO. Nové testy 

splnily naše očekávání a nejdůležitější je, že jsme jejich výsledky mohli v porovnání 

s Testem hvězd a vln hodnotit jako přínosné a platné, a to především na základě možnosti 
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opakovatelnosti při zachování interní validity testu. Pro hodnocení charakteru čar v testech 

byla zvolena taková hlediska, která se k analýze grafomotorické činnosti používají 

(Opatřilová, 2010; Mlčáková, 2009; Přinosilová, 2007) a která zároveň mohou odhalit 

zlepšení grafomotorického výkonu po intervenci uvolňující masáží. Hlediska hodnocení a 

bodový systém testů byly připraveny pouze pro účely našeho výzkumu a dbali jsme všech 

pravidel a zásad, které se doporučují u testů standardizovaných (stejné zadání, stejné 

podmínky, atd.) (Chráska, 2007).  

Bodový systém je popsán jasně a zřetelně (viz kap. 5. 7. 2.), ale i tak nebylo 

určování skóre jednotlivých testů lehké a jednoznačné. Ohodnocení všech testů bylo 

provedeno celkem třikrát: po ukončení kontrolního měření, s odstupem dvou měsíců a poté 

třetí s odstupem 14 dní, které jsem srovnávala s předešlými dvěma a též diskutovala 

s nezasvěcenou osobou. Body byly určeny podle znaků, které v daném testu převažovaly 

např. pokud byly dva kroužky uzavřené a tři neuzavřené či došlo k zakreslení spirál, body 

se vztahují ke třem zakresleným provedením. Určení bodů probíhalo vždy v rámci jednoho 

dítěte a na základě porovnání všech jeho testů tak, aby byly drobné změny 

v grafomotorickém výkonu rozpoznány a podle dané stupnice také ohodnoceny.  

Po pilotním výzkumu, kdy jsme kontrovali rovnocennost obtížnosti jednotlivých 

testů kroužků a vln u 11 zdravých dětí ve věku 5 let, jsme sledovali podobné provedení 

úkolu a charakter čar odpovídal stejné náročnosti jednotlivých cvičení. U skupiny dětí 

s MO bylo nicméně viditelné, že kreslení kroužků kolem vloček a jablek, tedy kontrolní 

testy č. 3. a 4., bylo pro některé děti snadnější z důvodu již naznačení tvaru kroužků a děti 

tak dosáhly více bodů (dítě č. 1 a dítě č. 7 – viz příloha č. 3) . Je však nutné sdělit, že toto 

zjištění nenarušuje validitu testů, protože znaménkovým testem porovnáváme vždy pouze 

dva testy, a to z experimentálního měření (testy č. 1. a 2.) a z kontrolního měření (testy č. 

3. a 4.). Je pro nás tak důležité, že právě tyto dva testy jsou stejně obtížné a rovnocenné 

(viz kap 5. 7. 2.).  

Náročnost a délka grafomotorických testů odpovídala možnostem dětí s MO.  

Koncentrace dětí s MO je velmi kolísavá a stejně jako předškolní děti se vydrží soustředit 

na jednu činnost jen velmi krátce, a to 5 – 7 minut (Opatřilová, 2003). Délka všech tří 

grafomotorických testů včetně administrativy, čtení zadání a vhodné motivace, upozornění 

na správný sed a držení tužky, netrvala nikdy déle než 5 minut a konkrétně splnění 

grafomotorického úkolu mělo trvání kolem 30 sekund.  
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VIII. Záv ěr 
 
 

Cílem diplomového výzkumu bylo ověřit pozitivní účinek uvolňující masáže u dětí 

s mozkovou obrnou ve vztahu k aktuálnímu grafomotorickému výkonu. Ačkoli bylo na 

základě zkušeností z předchozího výzkumu a na základě prostudování  problematiky 

našeho tématu uděláno maximum, pracovní hypotézu nebylo možné potvrdit.  

Ověření účinků uvolňující masáže pomocí grafomotorického výkonu jsme 

zkoumali z důvodu smysluplných úvah, které vztah mezi oběma složitými ději dokládaly. 

V diplomové práci jsme se o výsledky všech tří grafomotorických testů mohli na rozdíl od  

bakalářského výzkumu opřít a považovat za platné (validní). Avšak již po druhé jsem se 

setkali s negativními výsledky, a proto se domníváme, že by bylo vhodnější dané účinky 

masáže zkoumat přesnější a přímou metodou, která by měřila vlastnosti určených svalů a 

nebyla by ovlivňována dalšími vlivy, jako je tomu u grafomotorické činnosti. Novou 

metodou by mohla být již dříve diskutovaná elektromyografie, nebo bychom navrhovali již 

ozkoušenou metodu studující vztah mezi masáží a MO, a to tzv. Spasticity Scale či  

modifikovanou Ashworthovu stupnici. Pomocí těchto dvou škál lze testovat svalový tonus. 

I když se objektivnější měřící procedurou vyhneme různým nežádaným faktorům 

plynoucích z testování grafomotoriky, otázkou výzkumu by zůstala vhodnost pouze 

jednorázově aplikované masáže u dětí s MO. Poruchy hybnosti u těchto jedinců nejsou 

způsobeny onemocněním svalů či periferních nervů, ale poškozením motorických oblastí 

mozku. Proto i na základě dosavadních výzkumů tohoto druhu uvažujeme o větším 

možném přínosu systematicky prováděné masáže a zkoumání pozitivních efektů uvolňující 

masáže po jejím dlouhodobějším trvání. Intervence aktuální uvolňující masáží se u této 

specifické skupiny neprojevila jako dostačující, ale bylo by vhodné tyto závěry ověřit 

právě přesnějšími měřícími prostředky, které mohou být doplněny grafomotorickými testy. 

Přesto, že náš výzkum opět nepřináší pomoc pro děti v podobě nového 

kompenzačního prostředku pro snadnější kreslení a psaní, posunuli jsme se ve výzkumné 

činnosti o velký krok vpřed. Již po druhé jsme si ověřili, jak složité je zkoumat vztah dvou 

komplexních jevů jako je masáž a grafomotorika. Smysl dalšího bádání vidíme v eliminaci 

těchto vlivů na výzkumnou činnost v podobě opuštění od testování grafomotorického 

výkonu a zaměřením se pouze se na výzkum možných pozitivních efektů masáže na 

mozkovou obrnu pomocí nových měřících procedur. Věříme, že tento naznačený směr 

může v příští vědecké práci přinést kladné výsledky a ověřit očekávaný význam masáže. 
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X. Seznam zkratek 
 
 
CKP – centrální koordinační porucha 

CNS – centrální nervová soustava 

CP – cerebral palsy 

DDK – dolní končetiny 

DMO – dětská mozková obrna 

EMG - elektromyografie 

HK – horní končetina 

MKN – mezinárodní klasifikace nemocí 

MO – mozková obrna 

POMS – Profile of Mood States 

PPP – Pedagogicko psychologická poradna 

SAI – State Anxiety Inventory 
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