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ÚVOD 
S osobami s disabilitou pracuji pátým rokem. Má první vážnější zkušenost s osobami 

s disabilitou byla v Jedličkově ústavu v zimě roku 2007. Sám jsem kdysi byl na stejné lodi, co 

osoby s disabilitou a myslím si, že si tak dokážu představit jejich pocity. V Jedli jsem získal 

svou první praxi a zdejší prostředí i okolí mě uchvátilo natolik, že jsem se rozhodl zůstat 

dalších pět let. Za chvíli se za mnou (doufám) uzavře další životní kapitola a uvidíme, co mi 

osud připraví. Po škole bych rád procestoval svět a s největší pravděpodobností zakotvil 

v nějaké rozvojové zemi, co by humanitární pracovník. I přesto, že třeba nebudu přesně dělat 

to, co dnešní společnost očekává, budu se veškeré poznatky snažit stoprocentně využít. 

Během studia speciální pedagogiky jsem tíhl k somatopedii a kombinovanému 

postižení. Ke svému oboru jsem začal studovat i bakalářský obor Fyzioterapie na 1. lékařské 

fakultě. Poslední rok byl vážně těžký. Tělo bylo unavené ze dvou souběžných studií a práce a 

jen podpora nebližších a hlavně vděk klientů mě pomáhal pokračovat. Pokud se ohlédnu zpět, 

nelituji. Rozhodl bych se stejně. 

Cílem mé diplomové práce je poukázat na využití metody reflexní lokomoce ve 

speciální pedagogice a na základě šetření zjistit jeho vliv na vybrané speciálně-pedagogické 

diagnostické složky, a zhodnotit přístup rodičů osob s disabilitou k metodě. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

V první kapitole teoretické části se zaměřuji na definici pojmů. Druhá kapitola 

pojednává o metodě reflexní lokomoce - o její charakteristice, cílech, principu a průběhu. Třetí 

kapitola teoretické části popisuje  diagnostiku  - její pojetí, cíle, význam, metody, typy a 

obšírněji speciálně pedagogickou diagnostiku. 

Praktická část diplomové práce shrnuje výsledky výzkumného šetření, včetně jejich 

analýzy, závěru a doporučení pro praxi. 
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TEORETICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1. Definice pojmů 

Zdravotní postižení provází lidstvo od počátku a i přes veškeré snahy existuje a 

zřejmě existovat bude. Ať už byl přístup společnosti k lidem se zdravotním postižením 

jakýkoliv, vždy byli její součástí1. 

Hned na začátku chci upozornit, že samotný název této diplomové práce záměrně 

neodpovídá současné terminologii. Názory na vhodnou terminologii se liší. Nicméně si 

dovolím kacířskou myšlenku. Není to jedno? Nezapomíná se v dnešní době v honbě za 

definicemi a škatulkováním na ten hlavní problém? Totiž, jakým způsobem co nejvíce 

zkvalitnit život osob se zdravotním postižením? 

Vycházím zejména z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a 

zdraví (dále jen MKF), která je součástí souboru klasifikací Světové zdravotnické 

organizace (dále jen WHO) a je určena pro měření zdravotního postižení na individuální i 

populační úrovni2. Je pro mě zásadní, že na ni pracovali lidé s disabilitami (překážkami, 

postižením), neboť kdo povolanější má psát o této problematice, než osoby, kterých se to týká. 

V Praze v roce 2006 byl přijat návrh definice disability: „Disabilita je snížení 

funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, když se občan se 

svým zdravotním stavem (zdravotní kondicí) setkává s bariérami prostředí3.“ Uvedená 

definice vyhovuje i normě přijaté ČR, tj. Standardním pravidlům pro vyrovnávání 

příležitostí osob se zdravotním postižením4.  

                                                             
1 PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0. 
2 WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. 1. vyd.  Praha: Grada, 2009. ISBN 
978-80-247-1587-2. 
3 WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. 1. vyd.  Praha: Grada, 2009, s. 9. 
ISBN 978-80-247-1587-2. 
4 Pravidla schválena OSN 28. října 1993. Jedná se o důležitý dokument, který mohou organizace lidí s 
disabilitou využít při kampaních za rovnoprávnost. Nemají platnost mezinárodního práva a nejsou ani 
antidiskriminační legislativou. HELPNET. Mezinárodní dokumenty - Standardní pravidla pro vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. [online]. Praha, ©2007 [cit. 2012-02-26]. Dostupný z: 
http://www.helpnet.cz/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/1065-3 
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„Velký filosofický posun spočívá v tom, že MKF neklasifikuje osoby, ale popisuje a klasifikuje 

situace každého člověka v řadě okolností, vztahujících se ke zdraví. Zjednodušeně řečeno, 

každý člověk má určitý zdravotní stav, který ho s různými životními situacemi konfrontuje, 

dostává se tak často do různých znevýhodňujících pozic5.“  

Obtížnou otázkou je, jak nejlépe hovořit osobách, které prožívají určitý stupeň 

funkčního limitu nebo restrikce. „MKF užívá pojmu disability k označení 

multidimenzionálního jevu, který vzniká z interakce mezi lidmi a jejich fyzickým a sociálním 

prostředím. Vzhledem k rozličnosti příčin při referování o jedincích dává někdo přednost 

používání pojmu lidé s disabilitami (překážkami, postižením), zatímco jiní dávají přednost 

pojmu disabled people (postižení lidé)6.“ 

Velký zlom v náhledu na osoby s disabilitou nastal od 80. let 20. století, kdy WHO 

rozlišuje mezi pojmy poškození (impairtment, Schädigung), omezení (disability, 

Beeinträchtigung)  a postižení7 (handicap, Behinderung). Vycházelo se ze skutečnosti, že 

existující poškození tělesného, smyslového nebo mentálního druhu, nemusí vést k omezení 

dovedností a schopností. A když omezení způsobí zúžení dovedností a schopností, nemusí to 

ještě znamenat, že následkem bude sociální znevýhodnění (handicap). S tím je zároveň 

spojeno oddělení poškození (ve smyslu deficitu či nedostatku) a postižení, které z něho 

vzniklo ve smyslu sociálních následků poškození. Postižení je sociální kategorií. Používání 

pojmu postižení se nezměnilo ani poté, co bylo několikrát poukazováno na jeho nevhodnost. 

Často je pojem postižení používán jako osobní znak a nevhodně spojováno s pojmem nemoc. 

Osoby bez postižení jsou pak označovány jako zdravé. Původní termín postižený člověk je 

postupně nahrazován termíny jako např. znevýhodněný člověk, jedinec se speciálními 

potřebami. Je to jednak z důvodu formálně právní a z toho důvodu, že postižení nejsou jiní, 

nýbrž mají v různých fázích života své specifické potřeby. 

                                                             
5 WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. 1. vyd.  Praha: Grada, 2009, s. 9. 
ISBN 978-80-247-1587-2. 
6 WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. 1. vyd.  Praha: Grada, 2009, s. 250. 
ISBN 978-80-247-1587-2. 
7 Postižení je zastřešující pojem pro poruchy, hranice aktivit a omezení participace. Označuje negativní hlediska 
interakce mezi jedincem (se zdravotním problémem) a spolupůsobícími faktory daného jedince (faktory prostředí 
a faktory osobní). WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. 1. vyd.  Praha: Grada, 
2009, s. 221. ISBN 978-80-247-1587-2. 
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Přijetí nové terminologie proběhlo i v zahraničí a původní slovo odpovídající českému 

postižení bylo v anglicky mluvících zemích nahrazeno special educational needs, v  německy 

mluvících pak Sonderpadagogischer Förderbedarf. Důvodem k přijetí nové terminologie 

byla skutečnost, že pojem poškození vede k negativní odchylce od společenského postavení a 

dává do pohybu proces vyřazování. Naopak je třeba osoby s disabilitou přivést k tomu, aby se 

dívali na své pozitivní možnosti8. Je třeba se ptát, jak člověk s disabilitou může prožít pokud 

možno aktivně a samostatně svůj život (aktivita9) a jak by se mu mohla podařit jeho 

spoluúčast na společenském životě (participace10). I když uvažujeme o postižení jako o 

výsledku poškození spíše ve smyslu sociálního vyřazování, je osoba postavena před úkol 

naučit se zacházet s postižením a jeho následky. Nejdůležitější je tedy otázka, jaký subjektivní 

význam má postižení pro osobu s disabilitou člověka. 

„Za postižení ve smyslu pedagogickém se považují všechny osoby, které jsou v učení, 

sociálním chování, v komunikace a řeči nebo psychomotorických schopnostech tak omezeni, že 

jejich účast na společenském životě je podstatně snížena11.“  

Jakékoliv pojmy užívané v klasifikaci však vytvářejí nálepku. Ve světle 

rozličných pohledů neexistuje univerzální praxe, co je vhodné přijmout a není ani 

přijatelné vše rigidně akceptovat. WHO zdůrazňuje zásadní princip, že lidé mají právo 

se nazývat podle vlastního rozhodnutí12. 

                                                             
8 PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0. 
9 Aktivita je provádění úkolu (úkonu) nebo činu člověkem. WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 
disability a zdraví. 1. vyd.  Praha: Grada, 2009, s. 221. ISBN 978-80-247-1587-2. 
10 Participace je zapojení se do životní situace. WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a 
zdraví. 1. vyd.  Praha: Grada, 2009, s. 221. ISBN 978-80-247-1587-2. 
11 PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. vyd. Brno: Paido, 2006, s. 98. ISBN 978-80-7315-
198-0. 
12 WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. 1. vyd.  Praha: Grada, 2009. ISBN 
978-80-247-1587-2. 
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2. Metoda reflexní lokomoce 

2.1. Definice 

„Metoda reflexní lokomoce (Vojtova metoda) je léčebná technika založená na 

principu reflexní lokomoce pomocí stimulace přesně definovaných spoušťových zón na těle 

pacienta. Je vhodná pro kojence, děti i dospělé a je účinnou léčbou i prevencí pohybových 

vad. Používá se při léčbě opožděného psychomotorického vývoje, DMO, poúrazových stavů, 

po CMP, nápravě skolios aj13“ 

2.2. Historie 

Metodu založil a rozpracoval prof. dr. Václav Vojta v 50. letech 20. století. Na 

základě pozorování si všiml reakcí těla na dráždění  spouštěcích bodů v určité poloze těla. Po 

vpádu vojsk Varšavské smlouvy emigroval a působil v Německu. Metoda se i nadále rozvíjí a 

nachází uplatnění u řady onemocnění, zejména pak v dětské rehabilitaci, kde je  při včasném 

zahájení léčby velmi úspěšná a efektivní14. 

2.3. Principy 

Využívá principu reflexní lokomoce, tedy pohybu těla řízeného vrozenými reflexy, 

bez závislosti na vůli. Vychází ze skutečnosti, že jsou mozku zakódovány určité pohybové 

vzorce, které se snažíme vybavením reflexů obnovit.15 Drážděním příslušných bodů je možné 

reflexy vybavit a vyvolat tak aktivitu kosterního svalstva, svěračů, polykacích a mimických 

svalů, okohybných svalů a dechových svalů. Kladením odporu proti pohybu dochází k posílení 

procvičovaného pohybového vzorce. Při poškození CNS/PNS jsou poškozeny automatické 

pohybové mechanismy a jejich řízení, dochází ke vzniku patologických pohybových vzorců, 

bez léčby jsou dále fixovány a vedou k dalším odchylkám a poruchám. Aktivací příslušných 

nervových drah vytvoříme správné svalové souhry a pohybové vzorce16. 

                                                             
13 LÉKAŘI ONLINE. Vojtova metoda. [online]. Praha [cit. 2012-03-30]. Dostupný z: http://www.lekari-
online.cz/ortopedie/zakroky/vojtova-metoda 
14 WIKISRIPTA. Vojtova metoda. [online]. Praha [cit. 2012-04-01]. Dostupný z: 
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vojtova_metoda 
15 LÉKAŘI ONLINE. Vojtova metoda. [online]. Praha [cit. 2012-03-30]. Dostupný z: http://www.lekari-
online.cz/ortopedie/zakroky/vojtova-metoda 
16 LÉKAŘI ONLINE. Vojtova metoda. [online]. Praha [cit. 2012-03-30]. Dostupný z: http://www.lekari-
online.cz/ortopedie/zakroky/vojtova-metoda 
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2.4. Indikace 

Nejlepších výsledků se dosahuje u kojenců. Čím dříve je léčba zahájena, tím lépe. 

Kojenci totiž ještě nemají zafixovány špatné pohybové vzorce a k úspěchu přispívá i vysoká 

plasticita CNS. U starších osob jsou již patologické pohybové vzory fixovány a plasticita 

mozku je malá, proto metoda nemůže vést k úplné normalizaci stavu, může však pomoci k 

posílení funkčních pohybových vzorců a vést i k výraznému zlepšení potíží a zvýšení kvality 

života17. Obecně však lze říci, že reflexivní lokomocí lze léčit jakékoliv hybné postižení, 

protože metoda pracuje s geneticky zakódovaným globálním vzorem a obecně platnými 

neurofyziologickými principy18. 

Nejčastěji se využívá u léčby DMO, tortikolis, rozštěpu páteře, pes equinovarus, 

vertebrogenních onemocnění akutní i chronické skoliózy, CMP, centrálních paréz, periferní 

obrny, bolestí páteře, syndromu rotátorové manžety, k ovlivnění šilhání či jiných 

neurologických onemocnění. Kontraindikací je užívání vysokých dávek kortikoidů, těžké 

mentální poruchy, poruchy autistického spektra, febrilie, akutní onemocnění, infekce, 

bezprostředně po očkování19. 

2.5. Průběh terapie 

Terapie  probíhá pod vedením fyzioterapeuta. Metoda vyžaduje rozsáhlé znalosti 

diagnostiky a ontogenetického vývoje. Přístup je individuální a předchází mu vyšetření 

fyzioterapeutem, neurologem a dalšími specialisty. Po vyšetření je stanoven léčebný plán a cíl. 

Nezbytná je spolupráce rodičů a přesné vyškolení toho, který bude terapii provádět. 

Pravidelnost cvičení je nezbytná k docílení požadovaného efektu. Cvičení je prováděno v 

domácím prostředí 5x  denně20.  

                                                             
17 LÉKAŘI ONLINE. Vojtova metoda. [online]. Praha [cit. 2012-03-30]. Dostupný z: http://www.lekari-
online.cz/ortopedie/zakroky/vojtova-metoda 
18 ZÁKOSTELNÁ, L. Komplexní péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou. [online]. Brno: Masarykova univerzita, 
Fakulta pedagogická, 2006. [cit. 2012-03-31]. Diplomová práce. Dostupný z: 
http://is.muni.cz/th/65763/pedf_m/DIPLOMKA-cistopis.txt 
19 RL-CORPUS, s.r.o. Indikace a kontraindikace vzorů reflexní lokomoce (RL). [online]. Praha [cit. 2012-03-30]. 
Dostupný z: http://www.rl-corpus.cz/metoda-vojty-terapeuticky-system-indikace-a-kontraindikace-vzoru-
reflexni-lokomoce.html 
20 RL-CORPUS, s.r.o. Indikace a kontraindikace vzorů reflexní lokomoce (RL). [online]. Praha [cit. 2012-03-30]. 
Dostupný z: http://www.rl-corpus.cz/metoda-vojty-terapeuticky-system-indikace-a-kontraindikace-vzoru-
reflexni-lokomoce.html 



16 

Klient k fyzioterapeutovi dochází ke kontrole techniky provádění, výsledků léčby, další 

instruktáži a stanovení dalšího postupu. Efekt léčby závisí na včasnosti zahájení, stupni 

poškození, intenzitě a účinnosti cvičení21. 

2.6. Důvody neúspěchu 

„V praxi dochází k chybám v aplikaci metody a tím k nedostatečnému efektu. Zásadní 

je přesnost v provádění metody. Nejčastěji se chybuje v chybném zhodnocení výchozího stavu 

dítěte, nedostatečných znalostech a vyškolení terapeuta, ve špatném vedení rodičů, jejich 

nespolupráci a nedůsledném provádění cvičení doma, v nedostatečné frekvenci následných 

kontrol u fyzioterapeuta22.“ 

2.7. Vývojová kineziologie 

Ontogenetický vývoj motoriky člověka je podmíněn geneticky, probíhá zcela 

automaticky a je pokračováním vývoje intrauterinního. Hnacím motorem motorické 

ontogeneze je ideomotorika. Za předpokladu motivace dítěte se tedy automaticky objevují jisté 

svalové souhry, schopnosti dítěte se motoricky projevit a něco dosáhnout. Vyzrávání CNS je 

charakterizováno vývojovými stupni. Každý vývojový stupeň je obsažen ve vyšším 

vývojovém stupni. Vývojová kineziologie se zabývá motorickým vývojem dítěte a dává nám 

jasná pravidla k rozpoznání ideální hybnosti dítěte. Znalost vývojové kineziologie je zásadní 

pro úspěšnou léčbu23.  

2.8. Terapeutický systém dle Vojty24 
- model aktivovaný z polohy na břiše se nazývá reflexní plazení 

- model aktivovaný z polohy na zádech se nazývá reflexní otáčení 

- model, aktivovaný z polohy na obou kolenou se nazývá 1. pozice 

                                                             
21 RL-CORPUS, s.r.o. Indikace a kontraindikace vzorů reflexní lokomoce (RL). [online]. Praha [cit. 2012-03-30]. 
Dostupný z: http://www.rl-corpus.cz/metoda-vojty-terapeuticky-system-indikace-a-kontraindikace-vzoru-
reflexni-lokomoce.html 
22 RL-CORPUS, s.r.o. Indikace a kontraindikace vzorů reflexní lokomoce (RL). [online]. Praha [cit. 2012-03-30]. 
Dostupný z: http://www.rl-corpus.cz/metoda-vojty-terapeuticky-system-indikace-a-kontraindikace-vzoru-
reflexni-lokomoce.html 
23 NOVOSAD, M. Dítě s diagnózou  DMO - rehabilitace Vojtovou metodou. 
 [online]. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 2008. [cit. 2012-04-01]. Diplomová práce. 
Dostupný z: http://is.muni.cz/th/19868/pedf_b/Dite_s_diagnozou_DMO_-_rehabilitace_Vojtovou_metodou.txt 
24 VOJTA, V. – PETERS, A. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2710-3. 
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2.8.1. Reflexní otáčení 

Směr: tlak do každé zóny má definovaný směr 

Reakce: napřímení páteře, FLX v articulatio coxae, genus a talocruralis, prohloubení dýchání, 

koordinovaná a diferencovaná aktivace břišního svalstva 

1. fáze 

Výchozí poloha - na zádech, HKK a DKK natažené, hlava otočena 30° 

Aktivační zóna - hrudní zóna, průsečík mamilární linie a bráničního úponu 

2. fáze 

Výchozí poloha - na boku, opřen o caput humeri, laterální stranu thoraxu a spodní stranu 

articulatio coxae; spodní DK ve FLX v articulatio coxae, calcaneus je v linii s tuber ossis 

ischii, svrchní DK ve FLX v articulatio genus a leží na podložce  

Aktivační zóna – scapula, SIAS 

3. fáze 

Výchozí poloha - na boku, opření o caput humeri a ala ossis ilium, hlava je v prodloužení těla, 

páteř je rotována, DKK ve FLX v articulatio coxae a genus, spodní HK ve FLX, svrchní HK 

uložena na laterální straně thoraxu 

Aktivační zóna – SIAS + rozhraní mezi střední a dolní třetinou mediální hrany scapuly 

4. fáze  

Výchozí poloha - horní polovina těla jako 3. a 2. fáze, dolní polovina podle fáze a, b.  

4a. fáze 

Výchozí poloha - spodní DK - stejné výchozí postavení jako v 2. fázi na spodní DK; svrchní 

DK – FLX, ABD, ZR v articulatio coxae, genus, articulatio talocrulare ve středním postavení 

Aktivační zóna -  pro horní polovinu těla platí totéž co pro 3. a 2. fázi + mediální kondyl 

femuru, svrchní DK 

4b. fáze 

Výchozí poloha - spodní DK ve FLX v articulatio coxae a genus, svrchní DK v EXT 

Aktivační zóna -  horní polovina jako v 4a fázi + laterální kondyl femuru, spodní, DKK 



18 

2.8.2. Reflexní plazení 

Výchozí poloha: poloha na břiše, hlava je na podložce otočená na bok 

Aktivační zóna - zónu hlavní a vedlejší. Žádná ze zón nemá větší důležitost, z každé zóny lze 

provokovat lokomoční komplex reflexního plazení. Aktivační zóny jsou: mediální epikondyl 

humeru, mediální hrana lopatky, akromion, procesus styloides radii, mediální kondyl femuru, 

mediální kondyl femuru, SIAS, tuber calcanei, rozhraní fascie m. glutaeus medius a m. 

glutaeus maximus, trupová zóna 

Směr: tlak do každé zóny má definovaný směr 

Reakce: rotace hlavy, rozvinutí hrudníku, pánev jde do středního postavení, koncentrické 

stažení břicha, rotace páteře, rotace všech klíčových kloubů do určitého postavení
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3. Diagnostika ve speciální pedagogice 

3.1. Pojetí a význam diagnostiky 

Zatímco cílem diagnostiky v lékařství je stanovení druhu choroby a následné 

terapie, cílem diagnostiky v sociální oblasti je zhodnocení činitelů, které spolupůsobí na 

utváření osobnosti, ovlivňují výchovu, postoje a vztahy klienta k sobě i svému okolí, u 

diagnostiky pedagogické jde o správné vedení a působení - cílem není léčba, ale výchova a 

vzdělání. Pedagogická diagnostika může probíhat individuálně i skupinově. Speciálně 

pedagogická diagnostika vyžaduje individuální přístup. Diagnóza by měla být výsledkem 

interdisciplinárního působení odborníků. Jen tak lze dosáhnout co nejobjektivnějšího pohledu 

na člověka25. 

Pro účely této práce se budu zabývat právě speciálně pedagogická diagnostikou. Tu 

můžeme dělit z několika pohledů26: 

A. Z hlediska postižení: diagnostika somatopedická / psychopedická / surdopedická / 

logopedická / oftalmopedická / etopedická 

B. Z hlediska etiologie: diagnostika kauzální / symptomatická 

C. Z hlediska časového sledu: diagnostika vstupní / průběžná / výstupní 

D. Z hlediska sledovaných cílů: diagnostika globální / parciální 

E. Z hlediska životních období27: diagnostika raného a předškolního věku / školního 

věku / dospělosti nebo stáří 

3.2. Diagnostické metody 

Ať už hovoříme o jakémkoliv období, stále platí určité zásady, které se týkají 

diagnostiky obecně. Jedním ze základních prvků jakékoliv diagnostiky je validita a 

reliabilita. Základní metody diagnostiky jsou metody obecné (rodinná a osobní anamnéza) a 

metody speciální (zjišťují stupeň a druh postižení).

                                                             
25 PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0. 
26 HANÁK, P. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: Institut pedagogicko-
psychologického poradenství, 2005. ISBN 80-86856-10-0. 
27 Přinosilová nazývá tuto skupinu „podle věku klienta“ PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální 
pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 
2002. 
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Mezi speciální metody řadíme: metody pozorování, metody explorační (rozhovor a 

dotazník), metody analýzy výsledků činnosti (analýza písemných prací, výtvarných a 

pracovních činností) a testové metody (vývojová diagnostika, testy inteligence a speciálních 

schopností, neuropsychologické metody, projektivní metody, kresebné metody, dotazníky, 

objektivní testy osobnosti, posuzovací škály)28. 

3.3. Význam a cíle speciálně pedagogické diagnostiky 

Speciálně pedagogická diagnostika plní funkci diagnostickou, určuje aktuální 

schopnosti a edukační cíle klienta, ukazuje na jeho pokroky, stagnaci nebo regres, umožňuje 

správný výběr terapeutických technik a kompenzačních pomůcek, napomáhá volbě vhodné 

intervence, redukuje obsah činností vzhledem ke stupni a rozsahu postižení, slouží jako 

podklad pro vypracování individuálního plánu, předchází vzniku sekundární efektivity, 

usnadňuje vhodné zařazení klienta do výchovně vzdělávacího procesu29. 

Cílem speciálně pedagogické diagnostiky je co možná nejlepší poznání osoby s 

disabilitou, její osobnosti, možností vychovatelnosti a vzdělavatelnosti. Speciálně 

pedagogickou diagnostiku se zaměřuje na možnosti a prostředky individuálních vlastností 

klienta a na odhalování podstatných souvislostí, které jsou příčinnou těchto vlastností30. Vývoj 

člověka je dynamický proces, ve kterém se uplatňují různé faktory, a proto není možné 

nahlížet na speciálně pedagogickou diagnózu jako na něco neměnného. Speciálně pedagogická 

diagnostika by měla probíhat již od raného dětství, aby zamezila či zmírnila opožďování ve 

vývoji osoby s disabilitou31. 

                                                             
28 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství, 2002. 
29 HLAVÁČKOVÁ, E. KOLÁŘOVÁ, J. Speciálně pedagogická diagnostika jedinců se zdravotním postižením. 
Praha: Hanák, 2005 Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. s. 15-17. ISBN 80-
86856-10-0. 
30 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství, 2002. 
31 HLAVÁČKOVÁ, E. KOLÁŘOVÁ, J. Speciálně pedagogická diagnostika jedinců se zdravotním postižením. 
Praha: Hanák, 2005 Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. s 15-17. ISBN 80-
86856-10-0. 
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3.4. Speciálně pedagogická diagnostika osob s tělesným a kombinovaným 

postižením 

Tělesným postižením rozumíme vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, 

kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení, jakož i poškození nebo poruchy nervového ústrojí, 

jestliže se projevují porušenou hybností32. Kombinované postižení jsou dva nebo více druhů 

postižení jednoho člověka, které jsou příčinně nezávislé a omezují vývoj jedince33. Někteří 

autoři namísto termínu kombinované postižení volí raději termín těžké postižení i přesto, že 

význam je obdobný. Čím více druhů postižení má člověk, tím náročnější je jeho výchova a 

vzdělávání. 

Zásadní je znalost diagnózy, neboť s etiologií je spojena i prognóza dalšího vývoje. 

Velmi často bývá příčinou organické poškození CNS, které se může (kromě poruchy hybnosti) 

družit s dalším postižením. Speciálně pedagogická diagnostika je značně specifická. Je 

důležité zvolit optimální metody a vhodné prostředí i dobu. Výběr vhodné metody je třeba 

pečlivě zvážit a v případě potřeby provádět diagnostiku dlouhodoběji. Využívají se vývojové 

škály, diagnostická situace hry, diagnostika adaptivního chování, rodinná diagnostika. Získané 

výsledky je nutno posuzovat v souvislosti s rozsahem a příčinou postižení, s možnostmi a 

dostupností kvalitní stimulace v prostředí. Správná speciálně pedagogická diagnostika je 

základním východiskem pro určení stupně vývoje a základním předpokladem pro zvolení 

správné intervence. Pouze na základě pečlivého zvážení předností i nedostatků klienta se 

můžeme vyjádřit k dalšímu možnému vývoji34. Cílem intervence je rozvoj a náprava 

porušeného, nedostatečně rozvinutého, zpomaleného nebo nedostatečně podněcovaného 

psychomotorického vývoje systematickou a přiměřenou aktivizací35.  

                                                             
32 RENOTIÉROVÁ, M. Somatopedické minimum. 2.vyd. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0532-6. 
33 VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. vyd. Brno: Paido, 2006. ISBN: 80-7315-134-0. 
34 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7. 
35 HANÁK. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: Institut pedagogicko-
psychologického poradenství, 2005. ISBN 80-86856-10-0. 
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3.5. Speciální pedagogická diagnostika raného a předškolního věku 

„Nejdůležitějším úkolem je včasné zachycení poruchy a zahájení speciálně výchovné 

péče, která minimalizuje negativní důsledky základního typu postižení, kterými bývá právě 

retardace neuropsychického vývoje36.“ Intervence by měla vždy probíhat interdisciplinárně37. 

Diagnostika se provádí v přirozeném prostředí klienta, pokud možno nenápadně. Požadavky 

musí být v souladu s mentálním věkem klienta. Nezbytná je podrobné anamnéza a dobrá zna-

lost rodinného prostředí. Vždy je třeba přistupovat individuálně38. Ze speciálně pedagogické 

diagnostiky pak vychází stanovení prognózy dalšího vývoje a variability projevů základního 

postižení. Diagnostika musí být dlouhodobá, abychom mohli stanovit optimální způsob 

intervence39. 

Speciálně pedagogická diagnostika raného a předškolního věku se zaměřuje 

nejčastěji na následující oblasti40: 

 oblast motoriky (hrubá i jemná motorika) 

 oblast grafomotoriky a kresby 

 oblast laterality 

 oblast sebeobslužných činností 

 oblast sociálního a citového vývoje 

 oblast rozumových schopností 

 oblast verbálních schopností a komunikace 

 diagnostika rodinného prostředí 

                                                             
36 PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 59. ISBN 978-80-7315-
198-0. 
37 HANÁK. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: Institut pedagogicko-
psychologického poradenství, 2005. ISBN 80-86856-10-0. 
38 PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0. 
39 HANÁK. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: Institut pedagogicko-
psychologického poradenství, 2005. ISBN 80-86856-10-0. 
40 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství, 2002. 
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3.6. Současné metody používané pro vyšetření dětí s disabilitou 

Vhodná metodika pro vyšetření dětí s disabilitou neexistuje. Odborník musí použit 

standardní metody zadávané nestandardním způsobem a při hodnocení se opřít o zkušenosti a 

kvalitativní analýzu projevů dítěte s disabilitou v diagnostické situaci. Diagnostika se nesmí 

dělat jednorázově, ale měla by být dlouhodobým procesem, který povede k realistické 

prognóze dalšího vývoje, včetně zařazení klienta do vzdělávacího zařízení a společnosti41. 

V souvislosti s tématem práce a následné praktické části se zaměřím na oblast jemné 

a hrubé motoriky, grafomotoriky a kresby. Důvodem výběru je skutečnost, že se motorika 

vyvíjí hned od počátku, jako jedna z prvních vrcholí a je základem pro další oblastí 

(sebeobsluha, socializace). Grafomotorika je jedna z prvních testovacích metod, navíc 

v přirozeném prostředí. Díky ní máme možnost porozumět psychice dítěte, která je pak 

základem pro správný vývoj.  

Pro účely mé práce využívám záznamové archy Dagmar Opatřilové – grafomotorika, 

jemná a hrubá motorika (viz. Seznam příloh). 

3.6.1. Diagnostika jemné a hrubé motoriky 

3.6.1.1. Vývoj motoriky 

Ruka je orgán, jehož funkčnost, ale i vzhled do značné míry předurčuje život každého 

člověka. Ruka je po obličeji další část lidského těla, která ve většině situací i lidských kultur 

zůstává nezakrytá, dává se v šanc okolnímu světu. Ruka je cosi lidského. Je funkčně spjata s 

myšlením a řečí42. 

Motorika je celková pohybová schopnost člověka. Dělí se na motoriku hrubou a 

jemnou. Hrubá motorika označuje pohyby celého těla a velkých svalových skupin včetně 

lokomoce (chůze, běh, skoky, plavání). Jemná motorika vyjadřuje pohyby malých svalových 

skupin, včetně mimického svalstva a motoriky ruky43.  

                                                             
41 HANÁK. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: Institut pedagogicko-
psychologického poradenství, 2005. ISBN 80-86856-10-0. 
42 SVOBODOVÁ, J. Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní. Praha: IPPP, 2001. 
43 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství, 2002. 
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V prvních měsících života dochází k rychlému rozvoji motoriky. Po narození jsou 

pohyby nekoordinované, rychlé, trhavé, reflexní, stereotypní. Během následujících měsíců dítě 

dokáže zvednout hlavičku, končetiny, přetáčet se na bok, později se umí posadit, tulenit44. 

Strmý fyziologický vývoj motoriky vrcholí kolem 15. měsíce zvládnutím samostatné sociální 

bipedální lokomoce. Následně se motorika zdokonaluje. V průběhu předškolního věku nabývá 

pohyb na plynulosti, obratnosti, jistotě, rychlosti a koordinovanosti, což vše vede k tomu, že se 

dítě stává samostatnějším. Pokud při nástupu na základní školu dítě běžné úkony nezvládá 

(skoky, poskoky, jízda na kole / koloběžce) a celkově se jeví jako neobratné a nešikovné, je na 

místě doporučit návštěvu pediatra a případně zvážit další intervenci45. 

3.6.1.2. Specifika vývoje motoriky 

 U mentálního postižení je zásadní příčina i stupeň postižení. U lehké mentální 

retardace pozorujeme drobné odchýlení od intaktní populace, ale u těžších forem je rozdíl 

v hrubé i jemné motorice mnohem výraznější. U tělesného postižení nastávají problémy s 

koordinací pohybů, sílou, rychlostí a obratností. Osoby se zrakovým postižením jsou výrazně 

omezeni v motorickém vývoji už v kojeneckém období. Osoby se sluchovým postižením mají 

problémy s orientací v prostoru, protože neslyší zvukové podněty46. 

3.6.1.3. Diagnostika motoriky 

Diagnostika úrovně motoriky je zásadní pro rozvoj komunikačních schopností, 

myšlení a významně souvisí s lateralitou. Specifika vývoje jsou dána druhem, stupněm, délkou 

trvání a úrovní kompenzace postižení. Motorické projevy hodnotíme z hlediska vývoje (zda 

odpovídají věku), kvality (přesnost, koordinovanost, rovnovážnosti) a výkonu (síla, rychlost, 

vytrvalost). Nesmíme zapomínat na sledování reflexních, spontánních, záměrných, 

výrazových a expresivních pohybů47. Využíváme dlouhodobé pravidelné pozorování při 

pohybových hrách - míčové hry, běh, tříkolka / kolo – hodnotíme šikovnost, obratnost48,49. 

                                                             
44 VOJTA, V. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. Praha: Grada, 2010. 
978-80-247-2710-3. 
45 ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2007. ISBN 
978-80-7367-326-0. 
46 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. 2. vyd. Brno: Paido, 2007. 178 s. ISBN 978-80-
7315-157-7. 
47 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7. 
48 ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2007. ISBN 
978-80-7367-326-0. 
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Sledování pohybu umožňuje zachycení projevů hyperaktivity, nezralosti i počínajícího 

hybného postižení. Mladší děti sledujeme v oblíbených hrách, starší při pracovních činnostech. 

Využíváme skládačky, kostky, puzzle, stavebnice, korálky apod. Hodnotíme kvalitu 

konstrukce a způsob provedení (tj. souhyby, spolupráci rukou, lateralitu, správnost a 

dokonalost úchopů, přesnost, koordinaci oko – ruka)50.  

3.6.1.4. Objektivní metody 

Motorika se diagnostikuje pomocí Motometrické škály Ozereckého. Měří oblast 

hrubé i jemné motoriky ve věku 4,5 - 14 let. Slouží k posouzení dítěte při podezření na 

opožděný motorický vývoj. Využívá se při diagnostice ADD, ADHD a SPU. Škála má čtyřicet 

šest položek rozdělenou do osmi subtestů. Sleduje hrubou a jemnou motoriku, manuální 

zručnost a pohyblivost prstů51.  

Orientační test dynamické praxe vyšetřuje děti v předškolním věku, orientuje se na 

školní zralost. Dá se použít od období batolete do období raného školního věku a pro 

diagnostiku motoriky. Obsahuje osm položek, které sledují pohyb ruky, nohy a jazyka. 

Výsledky jsou zaznamenávány slovně nebo pomocí archů52. 

Možností je využití vývojových škál. Zjišťují úroveň vývoje psychiky, motoriky, 

úchopu i manipulace v období raného věku. Gesellovy vývojové škály jsou určeny pro děti od 

čtyř týdnů do třiceti šesti měsíců. Škála diagnostikuje poruchy vývoje, temperament, sociální 

dovednosti, emoční stabilitu. Škály Bayleyové obsahují tři části, jež se vzájemně ovlivňují. 

Mentální stupnice diagnostikuje řeč, sociální chování a částečně jemnou motoriku. Motorická 

stupnice se orientuje především na hrubou a jemnou motoriku. Chování dítěte sleduje jeho 

pozornost, zájem, aktivitu53. 

Dalšími testy je Test na určení svalové síly R.W. Loveta v úpravě V. Jandy a Test 

rovnováhy a pohybové koordinace F. Kábeleho. 

                                                                                                                                                                                               
49 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství, 2002. 
50 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7. 
51 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství, 2002. 
52 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7. 
53 SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd. 
Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-545-8. 
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Manuální zručnost diagnostikuje zkouška manuální zručnosti. Walterova zkouška 

má dvě desky s jednačtyřiceti kruhovými prohloubeninami a jedna z nich je vyplněna válečky. 

Cílem je přemístění válečků z jedné poloviny do druhé za co nejkratší dobu. V testu Šroubky 

musí klient rozšroubovat a zase sešroubovat dvacet osm šroubků a co nejrychleji přesunout 

z jedné desky do druhé. Poppelreuterova zkouška je obdobou předchozích testů, jen využívá 

cihličky a každá ruka se testuje zvášt. Dexterimetr využívá dvacetkrát ohnutý ocelový drát na 

podstavci, na kterém je padesát pět kovových kroužků a ty se musí přemístit z jednoho konce 

na druhý54. 

3.6.1.5. Vhodná intervence 

Se stimulací začínáme co nejdříve, zejména tam, kde předpokládáme opožděný 

vývoj. Využíváme masáží pomocí ježka, molitanového míčku, prstů, vtíráme olejíčky55. 

Stimulujeme barevnými a ozvučenými hračkami, vkládáme je do ruky i tehdy, kdy je samo 

dítě neuchopí. Používáme přírodní materiály, textil, knoflíky, dřevo, žaludy, kaštany, listy, 

čočku, hrách, fazole, těstoviny. Z hraček využíváme stavebnice, puzzle, kostky, hlavolamy56. 

Čím je hračka variabilnější, tím lépe. Mezi další podpůrné činnosti patří navlékání různě 

velkých korálků, provlékání tkaničky, přemotávání vlny z klubíčka na tyčku, zapínání a 

rozepínání zipu a knoflíku, šroubování uzávěru od lahve, dávání kolíků na prádlo atd. Využít 

se dá i papír nebo modelína. Modelína se dá hníst, válet, koulet, vykrajovat. Papír mačkat, 

lepit, stříhat57. Provádíme i cvičení k rozvíjení jemných pohybů prstů. 

3.6.2. Diagnostika grafomotorikv a kresby 

„Grafomotorika je soubor psychických činností, které jedinec vykonává při psaní a 

kreslení. Psaní není jen záležitost psacích pohybů ruky (příp. nohy, úst), ale je řízeno 

psychikou. Grafomotorika může být nápomocná při diagnostice psychických stavů (únavy, 

strachu), procesů a vlastností, při diagnostice poruch a nemocí jedince.58“ 

                                                             
54 OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou 
obrnou. Brno: MU, 2003. ISBN 80-210-3242-1 
55 KLŮSOVÁ, J. Úroveň jemné motoriky u žáků se souběžným postižením a více vadami. [online]. Brno: 
Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 2011. [cit. 2012-03-30]. Diplomová práce. Dostupný z: 
http://is.muni.cz/th/208758/pedf_m/urovenjemnemotorikyuzakusesoubeznympostizenimvicevadami.pdf 
56 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství, 2002. 
57 KUTÁLKOVÁ, D. Jak připravit dítě do 1. třídy. 2. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3246-6. 
58 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 1. vyd., Praha: Portál, 1995, 292 s. ISBN 
80-7178-029-4. 
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Grafomotorický projev chápeme jako součást bio-psycho-sociálního rozvoje. 

Narušenost v oblasti grafomotoriky signalizuje výkyvy optimálního vývoje v oblasti 

somatické (únava, nemoc, bolest), psychické (strach, úzkost, zlost), sociální (vztahy s rodiči, 

kamarády, postoje, prožitky). Zvládnutí běžných výkyvů dává základ optimálnímu vývoji 

motoriky: soulad, koordinaci, harmonii, rytmus, uvolněnost, pohybovou jistotu, paměť a 

přesnost59.  

Při vyšetřování grafomotoriky se zaměřujeme na pohyby ruky a prstů, uchopování, 

fixaci, pouštění a manipulaci s psacím nástrojem, lateralitu, sklon při čmárání a kreslení, 

schopnost napodobovat, obsah kresby, využití plochy papíru. Hodnotíme polohu a správné 

sezení, přesnost, cílenost, rozsah, sílu, dynamiku, rytmičnost, spojování, automatizaci, 

pohybovou paměť, ale i zkušenost jak s činností, tak s grafickým materiálem60.  

Kresba je činnost obsahující prvky hry i pracovní návyky. Využívá se k vyjádření 

myšlenek, citů, přání. Kresebný projev je podmíněn psychickými vlastnostmi a podmínkami 

prostředí. Je součástí testů školní zralosti, kladou nároky na vyspělost v oblasti jemné 

motoriky a senzomotorické koordinace61. Kresba je neodmyslitelnou součástí dětství. V 

žádném dalším životním období již nemá takový význam. Stejně jako se vyvíjí osobnost 

dítěte, rozvíjí se současně jeho schopnost kreslit. Vývoj kresby má své zákonitosti, postupuje 

kupředu v určitých vývojových fázích. Kresba každého dítěte prochází stejnými stadii ve 

shodné posloupnosti. Liší se však mezi sebou časovou ohraničeností dílčích období, osobitým 

provedením kresby a jejím vnitřním obsahem, který záleží na zkušenostech dítěte, a proto je 

vždy vysoce specifický. Potřeba kreslit je zcela přirozená a lze sledovat, jak píší Bednářová a 

Šmardová (2006, s. 15) „že děti začínají kreslit přibližně stejným způsobem, ve stejné 

posloupnosti“a v přibližně stejnou dobu62. 

                                                             
59 SVOBODOVÁ, Y. Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. [online]. Brno: Masarykova univerzita, 
Fakulta pedagogická, 2008. [cit. 2012-03-15]. Diplomová práce. Dostupný z: 
http://is.muni.cz/th/131172/pedf_m/Diplomova_prace.pdf 
60 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství, 2002. 
61 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku. Praha: Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství, 2002. 
62 NĚMCOVÁ, A. Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku.[online]. Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta pedagogická, 2009. [cit. 2012-03-15]. Diplomová práce. Dostupný z: 
http://is.muni.cz/th/267124/pedf_m/Diplomova_prace.txt 
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Předpokladem pro využití kresby jako diagnostického prostředku je dokonalá 

znalost jejího vývoje v různých věkových obdobích.  

3.6.2.1. Vývojová stadia dětské kresby63 

- Stadium črtací experimentace 

První začátky dětského výtvarného projevu nazýváme čáranice. (14. -24. měsíc) Dítě 

má radost z právě vznikající stopy, než z konečného výsledku. Motorickým činitelem je celé 

tělo, později ramenní kloub zápěstní. Čáranice mají mnoho typů jako body, klikatky, klubíčka, 

spirály. Každé dítě má svůj individuální projev, dle čárání můžeme částečně určit 

temperament dítěte. Hranice papíru příliš nerespektuje64. 

- Stadium prvotního obrysu 

„Poprvé spojí dítě svou kresbu s určitým významem-pozorovanou realitou. (3. rok) 

Objevuje se první „hlavonožec“, Charakteristický je tzv. antropocentrismus, kdy je pro dítě 

středem zájmu kresba65. 

- Stadium lineárního obrysu 

Rozvíjí se kresba člověka (4. rok), objevuje se i dům, strom, dopravní prostředky. 

Fantazie splývá s realitou a dítě zvýrazňuje subjektivně důležité znaky, to co je pozitivní, 

oblíbené bývá velké a barevné. Kresba vzniká z představy - dítě kreslí to, co o kresleném ví, 

ne to co vidí. Nezvládá proporce a prostor, kreslí i to, co nemůže být vidět, tzv. transparence 

a deformace tvarů a proporcí66. 

- Stadium realistické kresby 

Odděluje se realita od dětského zážitku (5-6. rok). Stále kreslí dle představy, ale začíná 

znázorňovat objektivní znaky předmětů. Kresba je dvoudimenzionální, vyhledává detaily. 

Lidská figura je již členěna velmi zřetelně, paže vycházejí z trupu, hlava je ozdobena vlasy, 

obličej detailně vykreslen (řasy, obočí, zuby pod.). Při nástupu do školy se projevuje „období 

první krize kresby“, které je spojeno s nechutí kreslit.  

                                                             
63 UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-599. 
64 UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-599. 
65 PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky. 1, Vývoj člověka do patnácti let. Praha: SPN, 1967. 
66 MLČÁK, Z. Diagnostické využití dětské kresby v práci učitele. Ostrava: Scholaforum. 1998.  



29 

- Stadium naturalistické kresby 

Kolem 10. roku. Dítě kreslí podle objektivních znaků, zlepšuje se proporčnost, 

objevuje se perspektiva, stínování. Hlavními tématy jsou dětské záliby, portrét. Objevuje se 

stádium „druhé krize výtvarného projevu“, dítě si uvědomuje nedostatky, což vede ke 

kopírování, kýči, líbivosti a nevkusu. Projevuje se výtvarný talent, kresba se vyvíjí a stává se 

expresivním prostředkem67.  

3.6.2.2. Specifika kresby předškolního dítěte 

- Zdůraznění a vypouštění 

Dítě zvětšuje objekty, které jsou předmětem zájmu. Tvarově zdůrazňuje významné 

proporce pomocí tvarů. To, co nepovažuje za důležité, zobrazuje v menší velikosti i kvalitě, 

nebo takové objekty úplně vynechá68. 

- Výtvarná schematičnost 

Dítě zachycuje pouze typické vlastnosti předmětů, ne jejich skutečnou podobu. V 

předškolním věku pro ně shoda s realitou není důležitá69. 

- Transparentnost 

Dítě naznačuje více detailů, než je ve skutečnosti vidět. Nakreslí i vnitřek objektu, 

pokud má povědomí o tom, jak uvnitř vypadá70. 

- Grafické vyprávění 

Dítě spojuje několik dějových linií dohromady v jeden obrázek. Zaznamenává sled 

okamžiků, jež se staly s větším či menším časovým odstupem po sobě71. 

                                                             
67 MLČÁK, Z. Diagnostické využití dětské kresby v práci učitele. Ostrava: Scholaforum. 1998. 
68 NĚMCOVÁ, A. Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku.[online]. Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta pedagogická, 2009. [cit. 2012-03-15]. Diplomová práce. Dostupný z: 
http://is.muni.cz/th/267124/pedf_m/Diplomova_prace.txt 
69 NĚMCOVÁ, A. Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku.[online]. Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta pedagogická, 2009. [cit. 2012-03-15]. Diplomová práce. Dostupný z: 
http://is.muni.cz/th/267124/pedf_m/Diplomova_prace.txt 
70 UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-599. 
71 NĚMCOVÁ, A. Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku.[online]. Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta pedagogická, 2009. [cit. 2012-03-15]. Diplomová práce. Dostupný z: 
http://is.muni.cz/th/267124/pedf_m/Diplomova_prace.txt 
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- Emotivní funkce barvy 

Barva má druhotný význam, z počátku je pro dítě důležitější zachycení tvaru. Věci 

charakteristické svou barvou (slunce – žlutá) zůstávají ve své znakové hodnotě. Tam, kde 

barva není tak svázána se samotnou věcí, využívá i jiné barvy. Preferuje barvy teplé před 

studenými. Teplými barvami kreslí to, co se mu líbí, studenými nelibost. 72 

- Personifikace 

Dítě polidšťuje téměř všechny předměty, které kreslí73. 

- Vícepohledovost 

Dítě nesprávně chápe prostor a nedokáže ho dobře zachytit. Tím dochází ke 

směšování několika pohledů do jediného obrázku, ke kombinování podhledu a nadhledu, ke 

sklápění předmětů74. 

- Pravoúhlost 

Souvisí z potřeby odlišení jednoho směru od druhého. Dítě zobrazuje objekty kolmo 

vzhledem k základně i přesto, že se to neshoduje s tím, co ve skutečnosti vidí.75 

- Grafický automatismus 

Dítě inklinuje k opakování a zmnožování jednoduchých tvarů, bezpečně ovládá76. 

- Rytmus, opakování a symetrie 

Dítě většinou zaplňuje plochu tím způsobem, že motivy opakuje a umísťuje je na 

papír v nějakém seskupení77. 

                                                             
72 UŽDIL, J – ŠAŠINKOVÁ, E. Výtvarná výchova v předškolním věku. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 
73 NĚMCOVÁ, A. Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku.[online]. Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta pedagogická, 2009. [cit. 2012-03-15]. Diplomová práce. Dostupný z: 
http://is.muni.cz/th/267124/pedf_m/Diplomova_prace.txt 
74 UŽDIL, J – ŠAŠINKOVÁ, E. Výtvarná výchova v předškolním věku. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 
75 UŽDIL, J – ŠAŠINKOVÁ, E. Výtvarná výchova v předškolním věku. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 
76 NĚMCOVÁ, A. Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku.[online]. Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta pedagogická, 2009. [cit. 2012-03-15]. Diplomová práce. Dostupný z: 
http://is.muni.cz/th/267124/pedf_m/Diplomova_prace.txt 
77 NĚMCOVÁ, A. Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku.[online]. Brno: Masarykova 
univerzita, Fakulta pedagogická, 2009. [cit. 2012-03-15]. Diplomová práce. Dostupný z: 
http://is.muni.cz/th/267124/pedf_m/Diplomova_prace.txt 
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3.6.2.3. Dětská kresba jako diagnostika 

Dětskou kresbu lze využít jako diagnostiku k orientační informaci o celkové 

vývojově úrovni, pro zjištění senzomotorických dovedností, pro zjištění citového prožívání, 

pro ozřejmění specifických vztahů a postojů78. Nejčastěji se využívá Test kresby lidské 

postavy, Test obkreslování, Kresba rodiny, Kresba začarované rodiny79. Všechny testy 

mají pouze orientační charakter a pomáhají zpřesnit diagnózu. Nelze se o ně opírat jako o 

hlavní diagnostickou metodu80. 

- Test kresby lidské postavy 

Vychází z předpokladu, že kresba postavy se vyvíjí, v průběhu vývoje přibývá detailů 

a zvyšuje se správnost a přesnost provedení. Testem lze hodnotit vývoj percepce, 

senzomotorickou koordinaci, jemnou motoriku a mentální schopnosti81. Dítě dostane za úkol 

nakreslit standardní postavu. Kresba se hodnotí z hlediska obsahu i způsobu provedení. 

Obsahový skór zjišťuje počet detailů a jejich kvalitu, formální skór dokonalost provedení 

kresby. Vysoké hodnocení mají děti vyzrálé, motivované, pečlivé, nízké se objevuje u dětí se 

zrakovým postižením, ADHD, DMO, u dětí s mentálním postižením82. 

- Test obkreslování 

Test vychází se ze zrání CNS. Dítě na základě předloh obkresluje geometrické tvary. 

Hodnotit můžeme nejen splnění, ale i celkový projev dítěte při plnění úkolu. Využívá se pro 

předškolní a mladší školní děti, pro vyšetření školní zralosti, u dětí s SPU, u dětí se sluchovým 

postižením, u dětí s ADHD aj83. K podobným účelům slouží tvarová škála Benderové 

hodnotící stejné funkce, ale využívající odlišných předloh84. 

                                                             
78 SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: 
Portál, 2001. ISBN 80-7178-545-8. 
79 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7. 
80 PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU, 2000. 
ISBN 80-210-1595-0 
81 SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: 
Portál, 2001. ISBN 80-7178-545-8. 
82 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7. 
83 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7. 
84 ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-512-2. 
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- Kresba rodiny 

Kresba rodiny nám má pomoci orientovat se v oblasti citového prožívání, vztahů a 

postojů dítěte ke členům rodiny. Metoda je využívána u dětí 6 - 12 let. Při hodnocení je 

důležité se zaměřit na celkové pojetí rodiny, realistické zobrazení rodiny a způsob ztvárnění 

postav. Rodina může být zobrazena jako výčet členů, nebo pojata jako pracovní skupina, 

zobrazena u stolu, ve své typické činnosti apod. Při hodnocení bereme v úvahu vyspělost 

dítěte, ale i ochotu spolupracovat. Zobrazenou situaci je třeba konfrontovat s informacemi, 

které máme k dispozici. Všímáme si zobrazení postav, jejich velikosti, zda je někdo 

dominantní, středem pozornosti, způsobu zobrazení – zda jsou obličeje stejné, šrafované, slabě 

či tence nakreslené, orientaci postavy vůči ostatním, pořadí, absenci člena apod. Pokud si 

nejsme jisti, co chtělo dítě vyjádřit, můžeme si vyžádat vysvětlení85.  

- Kresba začarované rodiny 

Dítě dostává za úkol nakreslit rodinu zpodobněnou do libovolného zvířete. Zvíře si 

má vybrat tak, aby co nejlépe vystihovalo povahu člověka. To, do jakých zvířat dítě členy 

ztvární, má určitou symboliku. Využívá se mezi 6 - 12 lety. Nad obrázkem si s dítětem 

promluvíme o tom, kdo je daná osoba, co dělá, jaká je. Kresbu využijeme k hodnocení 

psychických vlastností a projevů chování, k hodnocení vnějších viditelných znaků a 

zhodnocení vztahů dotyčného člověka k dítěti86. Testy vychází z předpokladu, že se v dětské 

kresbě objevují určité prvky, které jsou typické pro daný stupeň vývoje.  

3.6.2.4. Vhodná intervence v oblasti grafomotoriky a kresby 

Metodika dr. Svobodové se zaměřuje na rozvoj grafomotoriky před výukou psaní 

písmen. Základem je správný, ohleduplný přístup k dítěti, příznivé naladění dítěte a zjištění 

jeho potřeb. Činnosti jsou podpůrné, uplatňuje se multifaktoriální a multisenzoriální přístup. 

Důležitý je individuální přístup, vhodné učební podmínky, podnětné edukační prostředí. 

Pedagog by měl mít přehled o metodách, postupech a umět je využít v praxi. Střídáním 

velikosti a tvarů plochy se děti učí správnému přístupu k ploše a nástrojům a jejich využití. 

Postupuje se od svislých ploch k vodorovným, od velkého formátu k malému., od známého k 

neznámému od lehčí formy k složitější.  
                                                             
85 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7. 
86 PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7. 
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Využívá se kreslení, malování, vymalovávání, modelování. Význam klademe na rytmus 

(zlepšující plynulost) a koordinaci pohybů. Používáme rytmické nástroje, hru na tělo, úhozy 

do lavice, dupání do podlahy, úhozy do sáčků, říkanky, písničky, pohybové hry.  

Další možností je metodika Looseové, Piekertové, Dienerové - Grafomotorika pro 

děti předškolního věku. Metodika je založena na prevenci vzniku poruch psaní. Jde o 

podpůrnou koncepci, která je založena na hře a nevyvolává u dětí stres a to nejen pro děti s 

grafomotorickými nedostatky, ale i pro děti bez nich. 

Pro rozvoj grafomotoriky je používaná i Metoda dobrého startu (dále jen MDS). 

Autorkou metody je francouzská fyzioterapeutka Theá Bugnet. Základy metody byly 

formulovány a ověřeny během 1. světové války, kdy sloužila k léčbě získaných poruch 

hybnosti. Později byla přizpůsobena k rehabilitaci psychomotorických vývojových poruch u 

dětí. V MDS jde o zdokonalení souhry zrakového, sluchového a pohybového analyzátoru. 

Zrakové vnímání souvisí s rozvojem pravolevé a prostorové orientace a názorné paměti. MDS 

je metodou motoricko–akusticko–optickou, kdy se všechny tři složky navzájem kombinují a 

každá má nezastupitelnou úlohu87. 

3.7. Shrnutí diagnostiky ve speciální pedagogice 

Speciálně pedagogická diagnostika odhaluje psychickou, fyzickou a sociální úroveň 

klienta. Speciální pedagog se zajímá o stupeň vychovatelnosti a vzdělavatelnosti, který je 

východiskem pro další edukační působení. Je důležité začít se speciální podporou co nejdříve, 

odhalit nedostatky a zavčas používat speciálně pedagogické metody. 

                                                             
87 CHUPÍKOVÁ, Z. Vliv metody Dobrého startu na děti předškolního věku v mateřské škole logopedické. 
[online]. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 2007. [cit. 2012-03-15]. Bakalářská práce. 
Dostupný z: http://is.muni.cz/th/135668/pedf_b/BP-konecna_verze.pdf 
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PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE 

4. Cíl práce, hypotézy, metody výzkumu 

Cílem diplomové práce je poukázat na výše uvedenou problematiku, zjistit, 

prezentovat a porovnat vliv metody reflexní lokomoce na zlepšení vybraných složek 

diagnostických metod u osob s disabilitou a její přijímání samotnými klienty i rodiči. 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě pozorování a hodnocení 

prostřednictvím záznamových archů zjistit, zda má metoda reflexní lokomoce vliv na vybrané 

speciálně pedagogické diagnostické metody – jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriky a 

kresbu. Vedlejším cílem diplomové práce je doložit výsledky šetření, které se týká 

informovanosti, přijímání metody a využití metody v domácím prostředí.  

K naplnění cíle byly stanoveny tyto hypotézy: 

1) Hypotéza H1: U vybraných dětí s disabilitou dojde během 12 měsíců ke zlepšení 

alespoň poloviny vybraných speciálně pedagogických složek na základě využití 

metody reflexní lokomoce. 

2) Hypotéza H2: Více, jak 50% rodičů cvičí s dětmi metodu reflexní lokomoce efektivně. 

3) Hypotéza H3: Vybrané děti s disabilitou přijímají metodu reflexní lokomoce 

pozitivně. 

4) Hypotéza H4: Ve více, než 50% případů cvičí s dítětem metodu reflexní lokomoce 

jeho matka. 

5) Hypotéza H5: Ve více, než 50% případů nevyužívají rodiče k terapii jiné metodiky a 

přístupy, než metodu reflexní lokomoce. 

Výzkum jsem realizoval prostřednictvím záznamových archů Dagmar Opatřilové, 

dále pomocí dotazníkového šetření sestaveného z deseti otázek uzavřeného i otevřeného typu. 

Připojena byla poznámka, která skýtala prostor pro vyjádření osobních prožitků, pocitů, 

připomínek, postřehů a osobních zkušeností. Otázky jsem volil jednoduché, jednoznačné a 

srozumitelné. Veškerý výzkum byl anonymní. 
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5. Popis zařízení 

Integrační centrum Zahrada na Praze 3 je denní stacionář, který vznikl v roce 1991 

jako alternativa ústavům sociální péče. U jeho zrodu stál přední psycholog dr. Jaroslav Šturma 

a vstřícný postoj Městské samosprávy na Praze 3, jakožto zřizovatele. Předmětem zařízení je 

péče o děti a mládež s disabilitou, rehabilitační péče, vzdělávání a výchova, ošetřovatelská 

činnost, konzultačně poradenská činnost. Mezi další služby stacionáře patří snoezelen, 

Zahrada Jiřího Trnky, Chráněná dílny sv. Prokop U červeného javoru aj88. 

                                                             
88 INTEGRAČNÍ CENTRUM ZAHRADA. Naše služby [online]. Praha [cit. 2012-04-13]. Dostupný z: 
http://www.iczahrada.cz/dalsi-sluzby/. 
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6. Charakteristika výzkumného vzorku  

Respondenti výzkumu jsou rodiče a jejich děti (0-9let) navštěvující denní stacionář 

IC Zahrada. Věkové rozpětí je větší, než vymezuje literatura, nicméně pro osoby s disabilitou 

je typické, že jejich vývoj je odlišnější, než vývoj „běžné“ populace.  

Jedná se o děti s různými formami DMO, hydrocefalem, spinou bifidou, centrálním 

hypotonickým klonem, epilepsií, kortikální vizuální poruchou, lézí mozku, lézí hypofýzy. Jde 

o tři chlapce a dvě dívky na mechanickém či elektrickém vozíku, který však nemohou ovládat.  

Druhou cílovou skupinou jsou rodiče dětí (náhodný výběr) na území Hl.m. Prahy, 

kteří cvičí s dítětem metodu reflexní lokomoce 
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7. Vlastní výzkumné šetření 

S výzkumem se pojily obrovské potíže. Původní zaměření diplomové práce na 

Bobath koncept nemohlo být uskutečněno vzhledem k neochotě pracovišť umožnit stáže. 

Během února jsem oslovil všechna akreditovaná pracoviště (dle CADBT89) pro práci s Bobath 

konceptem. Ozvala se pouze: FN Motol, Centrum Roseta, Centrum komplexní péče pro 

děti s perinatální zátěží - Karlov. Nicméně pracoviště neměla přizpůsobený provoz pro 

stážisty, chtěla za stáže platit velké částky, měla na měsíce dopředu plno, nepracovala 

s Bobath konceptem ucelen. Neuvedená pracoviště ze seznamu CADBT se vůbec neozvala. 

Velmi přístupný byl Dětský rehabilitační stacionář při MNO v Ostravě, Dětské centrum 

1990 v Olomouci přesto, že zde nedal výzkum uskutečnit (nikoliv jejich vinou). Nakonec 

jsem zvolil zaměření na metodu reflexní lokomoce, která byla mnohem přístupnější.  

Vlastní výzkumná činnost probíhala na jaře 2012 v Integračním centru Zahrada. 

Prostředí je vybavené nejnovějšími pomůckami, personál je profesionální ale zároveň 

příjemný a ochotný druhým pomoci v čemkoliv. Prohlédl jsem si zázemí stacionáře, seznámil 

se s personálem i klienty a osobně jsem se účastnil cvičení prostřednictvím metody reflexní 

lokomoce s těmi dětmi, které jsem následně testoval pro účely mé diplomové práce.  

Výzkum je zcela anonymní a má dvě části: 

A. Hodnocení rodičů prostřednictvím vybraných otázek ze škál Dagmar Opatřilové. 

Rodiče měli hodnotit své dítě v oblastech jemné a hrubé motoriky, v grafomotorice, 

kresbě a napsat od kdy s metodu reflexní lokomoce pracovali a v jakém věku dosáhli 

jejich děti příslušné dovednosti. (viz Seznam příloh, č. 2) 

Pět rodičů jsem seznámil s výzkumem a rozdal jim testovací složku obsahující 

Dotazník pro rodiče o cvičení, Dotazník pro rodiče o dítěti a Dopis pro rodiče (viz. Seznam 

příloh). Těm, kterým vyhovovala elektronická podoba, bylo k dispozici elektronické 

dotazníkové šetření prostřednictvím freeware aplikace KWIKSURVEYS. Obsah byl naprosto 

totožný. Dva rodiče vyplnili dotazníky elektronicky, tři rodiče písemně.  

Zpracování probíhalo softwarem Microsoft Excel prostřednictvím tabulek a grafů. 

                                                             
89 Česká Asociace Dětských Bobath terapeutů 
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B. Hodnocení rodičů prostřednictvím krátkého dotazníku týkajícího se 

orientovanosti v problematice metodu reflexní lokomoce, frekvence a délky cvičení s 

dítětem, reakce dítěte na cvičení, využití jiných terapeutických metody. (viz Seznam 

příloh, č. 3) 

Šetření bylo na území Hl.m. Prahy. Náhodně jsem distribuoval dotazníky do okolí 

těm, kteří cvičí s dítětem metodu reflexní lokomoce. Tři rodiče si zvolili písemnou formu, 

čtrnáct rodičů vyplňovalo dotazník elektronickou formu prostřednictvím freeware aplikace 

KWIKSURVEYS. 

Zpracování probíhalo softwarem Microsoft Excel prostřednictvím tabulek a grafů. 
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8. Analýza výsledků 

1) Hypotéza H1: U vybraných dětí s disabilitou dojde během 12 měsíců ke zlepšení 

alespoň poloviny vybraných speciálně pedagogických složek na základě využití metody 

reflexní lokomoce. 

Pokud chceme vůbec hodnotit vliv metody reflexní lokomoce na vybrané speciálně 

pedagogické složky, musíme vycházet z toho, které dovednosti si dítě vůbec osvojilo. 

Testována byla oblast grafomotoriky (9 otázek), jemné motoriky (2 části: 21 otázek) a hrubé 

motoriky (3 části: 23 otázek). Celkem 44 otázek – tedy záměrně velké a různorodé množství, 

aby nedocházelo ke spekulacím o validitě výzkumu 

Následující tabulka (a její červeně zvýrazněné oblasti) ukazuje u kterých speciálně 

pedagogických složek lze vůbec uvažovat o pozitivním vlivu metody reflexní lokomoce.  

č. o. Schopnost Umí? Umí? Umí? Umí? Umí? 

  GRAFOMOTORIKA 

1 
Manipulace s tužkou - bezobsažná 
čáranice NE NE NE NE NE 

2 Lineární čáranice NE NE NE NE NE 
4 Ovládání směru NE NE NE NE NE 
5 Kruhová čáranka - klubka NE NE NE NE NE 
8 Pokrytí celé plochy papíru NE NE NE NE NE 

10 Správně drží pastelku NE NE NE NE NE 
12 Spojování oválů NE NE NE NE NE 
20 Napodobí křížek NE NE NE NE NE 
21 Znaková kresba NE NE NE NE NE 

  JEMNÁ MOTORIKA - 1 .ČÁST 

4 Ruce jsou stále častěji otevřeny ANO ANO ANO ANO ANO 
5 Zvedá otevřené ruce nad hlavu ANO NE NE NE ANO 
8 Hraje si s rukama ANO NE ANO ANO ANO 

13 V sedu uchopí nabídnutou hračku ANO NE NE NE NE 
14 Předávání z ruky do ruky ANO NE ANO NE NE 
19 Bezpečně chytí zavěšený předmět NE NE ANO NE NE 
21 Začíná používat prsty NE NE NE NE NE 
22 Nůžkový úchop (palec + ostatní prsty) NE NE NE NE NE 
23 Opozice palce, do popředí ukazovák NE NE NE NE NE 
24 Dokonalejší úchop celou rukou ANO NE NE NE NE 

  JEMNÁ MOTORIKA - 2 .ČÁST 

1 
Dívá se za hračkami, které spadnou, nebo 
je pustí NE ANO ANO ANO ANO 
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3 Klešťový úchop   NE NE NE NE 
6 Obrací leporela NE NE NE NE NE 
7 Pouští a odkládá ANO NE NE NE NE 
8 Chce samo jíst lžící NE NE NE NE NE 

13 Otevírá krabičku ANO NE NE NE NE 
14 Položí jednu kostku na druhou NE NE NE NE NE 
15 Rozbalí zabalenou sladkost NE NE NE NE NE 
18 Složí jednoduché puzzle NE NE NE NE NE 
19 Drží pastelku účelně NE NE NE NE NE 
23 Přeloží list papíru NE NE NE NE NE 

  HRUBÁ MOTORIKA - 1 .ČÁST 

7 
Drží hlavu asi 10 vteřin v poloze na 
zádech ANO NE NE NE NE 

8 
Udrží hlavu asi 3 vteřiny zvednutou - vleže 
na bříšku ANO ANO ANO NE ANO 

17 Sed s oporou ANO ANO NE NE NE 
19 Převrátí se na bříško ANO NE NE NE NE 
20 Pohybuje se dopředu plazením a lezením NE NE NE NE NE 

23 
Vleže na břiše se opírá o dlaně s 
nataženými prsty ANO NE NE NE NE 

  HRUBÁ MOTORIKA - 2 .ČÁST 

1 Obrací se aktivně z bříška na záda ANO NE NE NE NE 
2 Zvedá se do stoje NE NE NE NE NE 

13 Samo se posadí NE NE NE NE NE 
15 Postaví se bez opory NE NE NE NE NE 
24 Chůze kolem nábytku NE NE NE NE NE 
26 První samostatné kroky NE NE NE NE NE 
27 Vzpřímí se, stojí NE NE NE NE NE 
28 Krátká chůze bez opory NE NE NE NE NE 
31 Vyleze na postel a sleze NE NE NE NE NE 
32 Chůze ze schodů za rukou NE NE NE NE NE 

  HRUBÁ MOTORIKA - 3 .ČÁST 

1 Chůze po nerovném terénu NE NE NE NE NE 
2 Dobře běhá NE NE NE NE NE 
3 Chůze po schodech bez opory NE NE NE NE NE 
4 Nakročí na chodník NE NE NE NE NE 
5 Sejde z chodníku NE NE NE NE NE 
6 Jízda na tříkolce NE NE NE NE NE 
7 Zlepšování koordinace pohybů ANO NE NE NE NE 
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Shrňme si je do následující tabulky, přidejme dobu cvičení, datum osvojení a 

podívejme se, zda se zlepšily za 12 měsíců cvičení metody reflexní lokomoce.  

  Začátek terapie   0,4   0,3   0,4   0,5   0,4 

  Schopnost 

U
m

í?
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oj
en

í 

U
m

í?
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oj
en

í 

U
m

í?
 

O
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en

í 
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m

í?
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í 
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O
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  JEMNÁ MOTORIKA                   

4 Ruce jsou stále častěji otevřeny ANO 4-5 ANO 3,5 ANO 3 ANO 0,9 ANO 3 

5 Zvedá otevřené ruce nad hlavu ANO 5-6 NE - NE - NE - ANO 5 

8 Hraje si s rukama ANO 4-5 NE - ANO 4 ANO 3 ANO 4,5 

13 V sedu uchopí nabídnutou hračku ANO 4-5 NE - NE - NE - NE - 

14 Předávání z ruky do ruky ANO 3-4 NE - ANO 4 NE - NE - 

19 Bezpečně chytí zavěšený předmět NE - NE - ANO 4 NE - NE - 

24 Dokonalejší úchop celou rukou ANO ? NE - NE - NE - NE - 

1 
Dívá se za hračkami, které spadnou, nebo je 
pustí NE - ANO ? ANO 3 ANO 2,5 ANO 3 

7 Pouští a odkládá ANO 6 NE - NE - NE - NE - 

13 Otevírá krabičku ANO 5 NE - NE - NE - NE - 

  HRUBÁ MOTORIKA                   

7 Drží hlavu asi 10 vteřin v poloze na zádech ANO 3 NE - NE - NE - NE - 

8 
Udrží hlavu asi 3 vteřiny zvednutou - vleže 
na bříšku ANO 3 ANO 3 ANO 5 NE - ANO 5 

17 Sed s oporou ANO 4 ANO 3,5 NE - NE - NE - 

19 Převrátí se na bříško ANO 2-3 NE - NE - NE - NE - 

23 
Vleže na břiše se opírá o dlaně s nataženými 
prsty ANO 3-4 NE - NE - NE - NE - 

1 Obrací se aktivně z bříška na záda ANO 2 NE - NE - NE - NE - 

7 Zlepšování koordinace pohybů ANO ? NE - NE - NE - NE - 

vysvětlivky: ? = rodiče neuvedli ; veškerá data ve formátu: věk, měsíc  
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Pokud se pečlivě podíváme do tabulky na předchozí straně, zjistíme, že pouze u 17 

složek lze o vlivu uvažovat. Při dalším prostudováním tabulky je patrné, že pouze v jednom 

případě se speciálně pedagogická složka zlepšila za 4 měsíce od začátku cvičení 

prostřednictvím metody reflexní lokomoce.  

Shrnutí: Dle tohoto výzkumu vyplývá, že metoda reflexní lokomoce nemá vliv na 

speciálně pedagogické složky 

Závěr hypotézy: Hypotéza se nepotvrdila 
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2) Hypotéza H2: Více, jak 50% rodičů cvičí s dětmi metodu reflexní lokomoce efektivně. 

Abychom mohli potvrdit či vyvrátit tuto hypotézu, vycházejme z vědeckých 

výzkumů a doporučení terapeutů, že nejefektivnější výsledky přináší metoda reflexní 

lokomoce tehdy, pokud se s dítětem cvičí pravidelně po dobu 5-20 minut. (pravidelnost a 

délka záleží na počtu poloh a záměru terapeuta). V neposlední řadě je základem pro úspěch 

alespoň základní znalost principů metody. 

 

Právě 67% rodičů cvičí s dětmi metodu reflexní lokomoce pravidelně. 
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Pokud graf zjednodušíme na to, co nás zajímá, dostaneme následující: 

 

Právě 63% rodičů cvičí v rozmezí 5-20min. 

 

Právě 60% rodičů, kteří cvičící metodu reflexní lokomoce zná a správně popíše její 

princip. 

Shrnutí: Ve všech třech částech bylo dosaženo alespoň 50% úspěšnosti. Více, než polovina 

rodičů cvičí metodu reflexní lokomoce efektivně. 

Závěr hypotézy: Hypotéza se potvrdila 
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3) Hypotéza H3: Vybrané děti s disabilitou přijímají metodu reflexní lokomoce 

pozitivně. 

Vycházejme z předpokladu, že pozitivní přijímání neznamená ještě základ úspěchu. 

Proto je tato hypotéza až za hypotézou ohledně efektivity cvičení. Nicméně abychom nedělali 

dítěti trauma, zkusme se podívat i na to, jak reaguje, pokud tuší, že se bude cvičit. Zlý 

jazykovědci tvrdí, že to dítě vycítí, brečí a utrpí psychickou újmu. 

 

 

Shrnutí: Sice je potvrzeno, že samotnému dítěti se cvičení nelíbí, nicméně většina nereaguje 

na chystané cvičení nijak extrémně na to, aby bylo nutné pokládat metodu reflexní lokomoce 

za jakési týrání. 

Závěr hypotézy: Hypotéza se potvrdila 
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4) Hypotéza H4: Ve více, než 50% případů cvičí s dítětem metodu reflexní lokomoce 

jeho matka. 

Vycházejme z předpokladu, že i přesto, že dítěti není být cvičení zrovna příjemné, 

cvičí s ním jejich matky, i když se tvrdí, že jsou citlivé a nemají chuť už takto strádajícímu 

dítěti ještě více ubližovat. 

 
Právě v 67% případů cvičí s dítětem metodu reflexní lokomoce jejich matky. 

Shrnutí: Přesto, že není dítěti samotné cvičení zrovna příjemné, cvičí s nimi jejich matka. 

Závěr hypotézy: Hypotéza se potvrdila 
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5) Hypotéza H5: Ve více, než 50% případů nevyužívají rodiče k terapii jiné metodiky a 

přístupy, než metodu reflexní lokomoce. 

Vycházejme z předpokladu, že široká populace žije v domnění, že metoda reflexní 

lokomoce je všelék a sázejí pouze na ni. 

 
Právě 76% rodičů nevyužívá k terapii i další metodiky a přístupy, než je metoda reflexní 

lokomoce. 

Shrnutí: Potvrdilo se, co je obecně nepsaným pravidlem. Většina rodičů zapomíná, že existují 

i jiné doporučované metodiky a přístupu a domnívají se, že metoda reflexní lokomoce vyřeší 

vše. 

Závěr hypotézy: Hypotéza se potvrdila 
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9. Závěry výzkumu 

Dle provedeného výzkumu nemá metoda reflexní lokomoce vliv na vybrané speciálně 

pedagogické složky. Vycházím ze skutečnosti, že u 5ti testovaných dětí prostřednictvím 44 

diagnostických složek Dagmar Opatřilové si jich dohromady osvojili pouze 17 a jen jedna 

jediná se zlepšila v limitu 12 měsíců cvičení metody reflexní lokomoce. 

Výzkum dále zjistil, že velká část rodičů naší cílové skupiny cvičí metodu reflexní 

lokomoce efektivně (přes 60%). Vycházím z toho, že téměř dvě třetiny testovaných rodičů zná 

a dobře popíše princip metody reflexní lokomoce, cvičí se svým dítětem pravidelně po dobu 5-

20 minut. 

Ve více, jak dvou třetinách případů (67%) cvičí s dětmi metodu reflexní lokomoce 

jejich matky i když se tvrdí, že jsou citlivé a nemají chuť už takto strádajícímu dítěti ještě více 

ubližovat 

Přes tři čtvrtiny (76%) rodičů sází pouze na metodu reflexní lokomoce a nevyužívá 

při terapii se svým dítětem jiné metodiky a přístupy. Jak už bylo zmíněno výše, potvrdilo tím 

to, co je obecně nepsaným pravidlem. Většina rodičů zapomíná, že existují i jiné 

doporučované metodiky a přístupu a domnívají se, že metoda reflexní lokomoce vyřeší vše. 

Výsledky však nelze globalizovat. Rozhodně nejsem zastánce toho, kdy se různé 

poučky aplikují byť na podobně vypadající případy. Výzkum nám pouze ukázal, jaký má 

metoda reflexní lokomoce vliv na speciálně pedagogické diagnostické složky u naši vybrané 

cílové skupiny a jak jsou rodiče naší cílové skupiny informováni o metodě reflexní lokomoce, 

jak a s jakou odezvou ji využívají ve svém domácím prostředí. 

Důvodem neúspěchu může být skutečnost, že cílem metody reflexní lokomoce není 

zlepšování speciálně pedagogických složek, ale aktivace globálních pohybových vzorů. 

V druhé řadě se jednalo o děti s těžkým tělesným a kombinovaným postižením a lze jen 

spekulovat, zda se vůbec určitá schopnost vyvine nebo se vyvine v mnohem pozdějším věku 

spontánně. 

I přesto, že však nemá metoda reflexní lokomoce vliv na nějaké standardizované a 

objektivizované složky, nezapomínejme, že to v žádném případě nesouvisí s kvalitou života 

osoby s disabilitou. 
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ZÁVĚR DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Stále se řeší, jaký koncept (metoda, přístup) je nejlepší a jak osoby s disabilitou 

nazývat. Zastánci konceptů spolu „válčí“ a zapomínají, že není důležitá volba konkrétního 

konceptu nebo používání určité terminologie, pokud cílem bude zlepšení kvality života osoby 

s disabilitou. Vojta, Bobath, Petö? Odpověď na otázku, který přístup při práci s osobami 

s disabilitou zvolit, není. Jednotlivé koncepty berme jako určitý nástroj z kufříku terapeuta. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ABD – abdukce 

CADBT - Česká Asociace Dětských Bobath terapeutů  

CMP – cévní mozková příhoda 

CNS – centrální nervový systém 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

DMO – Dětská mozková obrna 

EXT – extenze 

FLX – flexe 

HK – horní končetina 

HKK- horní končetiny 

MDS – Metoda dobrého startu 

MKF - Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví 

MNO – Městská nemocnice Ostrava 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

WHO - Světová zdravotnická organizace 

ZR – zevní rotace 
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DOTAZNÍK PRO RODIČE O CVIČENÍ 



 

DOPIS PRO RODIČE 

Milí rodiče, 

 

obracím se na vás s žádostí o pomoc při vypracování diplomové práce (DP). Jsem student 2. 

ročníku magisterského navazujícího studia Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě, UK 

v Praze a 3. ročníku bakalářského studia fyzioterapie na 1. lékařské fakultě, UK v Praze. 

Pracuji pátým rokem v Jedličkově ústavu. Letos končím obě školy a  píší  diplomovou práci 

na téma Stimulace tělesně a kombinovaně postižených jedinců se zaměřením na Metodu 

reflexní lokomoce. 

 

Chtěl bych vás požádat o spolupráci při praktické části mé DP. Rád bych v tomto a příštím 

týdnu v IC Zahrada provedl zcela anonymní výzkum 5-10 dětí věku 0-7let.Jednalo by o tři 

oblasti: 

1) prostřednictvím dotazníků bych se zeptal na stav vašeho děcka v oblasti motoriky a 

grafomotoriky nyní a před začátkem cvičení Vojtovy metody 

2) prostřednictvím dotazníků bych se zeptal přímo Vás nacvičení doma a přístupu 

k Vojtově metodě 

3) Pokud byste byli tak hodní a poskytli mi nějaký obrázek, co malovalo vaše děcko, byl 

bych moc rád. Opět zcela anonymně. 

 

Celá spolupráce by neměla trvat více, než 45 minut. Těm z Vás, kteří by měli zájem, můžu 

poslat konečnou podobu DP, že výzkum probíhal tak, jak bylo avizováno. 

 

Děkuji Vám za laskavost i čas. 

S pozdravem, 

Martin Bitman 
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