
Abstrakt 

V současné době jsou stále více diskutované otázky nástupu do školy, především z pohledu 

úrovně připravenosti dítěte na vstup do první třídy a požadavků školy na prvňáčky. Důvodem je 

řada velkých a často náročných změn, které nástup do první třídy pro děti a jejich rodiny 

znamená. Aby bylo v silách prvňáčka všechny tyto změny zvládnout bez zbytečných frustrací, 

je nezbytné, aby jeho fyzický, psychický i nervový vývoj a připravenost byly na dostatečné 

úrovni. Protože je toto téma velmi široké, byla pro tuto diplomovou práci vybrána pouze jeho 

část, jak říká i její název: Připravenost dětí v oblasti grafomotoriky na vstup do základní školy. 

Oblast grafomotoriky je v celé práci uváděna v kontextu s dovedností psaní.  

 

Teoretická část se zabývá legislativním vymezením povinné školní docházky a problematikou 

psaní jako nezbytnou součástí gramotnosti obyvatelstva. Osvětleno je téma nástupu do první 

třídy a školní připravenost dětí. Podrobně je rozpracována oblast grafomotoriky z hlediska 

vývojového, z hlediska vztahu k hrubé a jemné motorice, lateralitě a vnějším podmínkám, které 

grafomotoriku ovlivňují. Vysvětlen je význam grafomotoriky jako nezbytného základu 

dovednosti psaní, které je jednou ze základních schopností, jež dítě získává v průběhu povinné 

školní docházky. Objasněna je nezbytnost uvolňovacích a grafomotorických cviků. V závěru 

teoretické části je poukázáno na možné problémy v grafomotorice, jejich fyziologické příčiny a 

je ukázán jejich vliv na dovednost psaní. 

 

Cílem výzkumného šetření, které je popsáno v praktické části diplomové práce, bylo 

zaznamenat změny ve vývoji grafomotoriky a sumarizovat nejčastější problémy, které mohou 

mít vliv na úroveň grafomotorických dovedností u dětí v posledním roce před nástupem povinné 

školní docházky. Byly stanoveny dílčí úkoly a výzkumné otázky, vybrán byl výzkumný vzorek. 

Metodou pozorování dětí při vypracovávání zadaných úkolů a následného vyhodnocení jejich 

prací byla získána data, která jsou zpracována v tabulkách. Grafy vyjadřují průběh vývoje dětí a 

jejich předpokládaný další vývoj s důrazem na období nástupu do první třídy. Zmíněné práce 

dětí, tabulky a příslušné grafy jsou uvedeny v přílohách diplomové práce. Zkoumanými 

oblastmi byly návyky při psaní a kreslení, grafomotorické cviky a volná kresba. 

 



Výsledek výzkumného šetření ukázal tendenci rychlého zlepšování testovaných dětí ve všech 

třech oblastech. Zároveň však poukázal i na slabší stránky grafomotorické připravenosti těchto 

dětí. Z šetření je také zřejmé, že chlapci zaostávají za děvčaty, ta mají všechny zkoumané oblasti 

na srovnatelné úrovni. Chlapci dosahovali nejlepších výsledků ve volné kresbě, kde se téměř 

vyrovnali dívkám, jejichž výkony byly také vyrovnanější. Ve výzkumném vzorku se objevila 

jedna výjimka, velmi mladý chlapec s výbornými výsledky ve všech testovaných oblastech, 

lepšími než dívky. Všechny děti dobře zvládaly postavení a uvolnění ruky při práci a přiměřený 

přítlak na tužku, většina má ale nízké držení tužky. Velmi rychle se u dětí zlepšuje kresba lidské 

postavy a způsob sezení a držení těla při práci, které bylo zpočátku špatné. 

 

Práce ukazuje nezbytnost cílené přípravy předškolních dětí v oblasti grafomotoriky a přináší 

v praxi snadno využitelnou metodiku ověřování její úrovně. Vyvstala i zde řada dalších témat a 

otázek, nad kterými je třeba se ještě zamyslet, abychom se mohli pokusit dětem vstup do školy 

usnadnit nebo alespoň zbytečně nekomplikovat.  

 


