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Příloha č. 1 – Charakteristika základního vzdělávání 
 

2 Charakteristika základního vzdělávání 

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem 

vzdělání základní škola. V souladu se školským zákonem je pro realizaci základního 

zdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

2.1 Povinnost školní docházky 

Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní 

docházky se řídí § 36 až § 43 školského zákona. 

2.2 Organizace základního vzdělávání 

Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní 

školy upravuje § 46 a § 47 školského zákona. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 

a § 50 školského zákona. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání 

stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) ve 

vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných. 

2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 školského zákona. 

Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo 

prováděcím právním předpisem. 

2.4 Získání stupně vzdělání a ukončení základního vzdělávání 

Získání stupně vzdělání se řídí § 45 školského zákona a ukončení základního vzdělávání 

§ 54 a § 55 školského zákona. 

 

(RVP ZV, 2007, s. 11) 
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Příloha č. 2 – Cíle základního vzdělávání 

 
3.2 Cíle základního vzdělávání 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného 

zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se 

proto usiluje o naplňování těchto cílů: 

 

� umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní  

             učení 

� podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení  

  problémů 

� vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

� rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy  

  vlastní i druhých 

� připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a  

odpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

� vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a  

 v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,  

 prostředí i k přírodě 

� učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být  

 za ně odpovědný 

� vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a  

 duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

� pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými  

 možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při  

 rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.  

 

(RVP ZV, 2007, s. 12 – 13)  
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Příloha č. 3 – Vzdělávací oblasti 

 
5 Vzdělávací oblasti 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti 

vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím 

oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory: 

 

• Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk literatura, Cizí jazyk) 

• Matematika a její aplikace  

• Informační a komunikační technologie 

• Člověk a jeho svět 

• Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 

• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

• Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

• Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

• Člověk a svět práce 

 (RVP ZV, 2007, s. 18) 

 



 10

Příloha č. 4 – Vzdělávací oblasti dle RVP PV 

 

Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou 

nazvány:  

1. Dítě a jeho tělo  

2. Dítě a jeho psychika  

3. Dítě a ten druhý  

4. Dítě a společnost  

5. Dítě a svět  

(RVP PV, 2004, s. 15) 
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Příloha č. 5 - Literatura zabývající se problematikou vstupu dítěte do 

školy a školní připraveností 

 
BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku : Co by dítě 

mělo umět ve věku 3 – 6 let. Brno: Computer Press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1829-

0. 

 

BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost : Co by mělo umět dítě před 

vstupem do školy. Brno: Computer Press, a.s., 2010. ISBN 978-80-251-2569-4. 

 

BENÍŠKOVÁ, T.: První třídou bez pláče. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 

978-80-247-1906-1. 

 

BUDÍKOVÁ, JAROSLAVA, KRUŠINOVÁ, PATRICIE, KUNCOVÁ, PAVLA. Je 

Vaše dítě připraveno do první třídy? Brno: Computer Press, a.s., 2004. ISBN 80-722-

6637-3. 

 

KLÉGROVÁ, J.: Máme doma prvňáčka. Praha: Mladá fronta, 2003. ISBN 80-204-

1020-1. 

 

KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. (ed.) a kol. Předškolní a primární pedagogika. 

Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7. 

 

KROPÁČKOVÁ, J. Budeme mít prvňáčka : rady pro rodiče dětí od 5 let. Praha: Portál, 

2008. ISBN 978-80-7367-359-8. 

 

KUCHARSKÁ, A.; ŠVANCAROVÁ, D. Bezstarostné roky? : Kroky a krůčky 

předškolním věkem : Poradenství pro rodiče. Praha: Scientia, spol. s r.o., pedagogické 

nakladatelství, 2004. ISBN 80-7183-291-X. 
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KUTÁLKOVÁ, D.: Jak připravit dítě do 1. třídy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 

ISBN 80-247-1040-4. 

 

KUTÁLKOVÁ, D.: První třídou bez problémů : Jak si usnadnit výuku čtení, psaní a 

počítání. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-7262-267-6. 

 

MATĚJČEK, Z.; POKORNÁ, M.: Radosti a strasti : Předškolní věk, mladší školní věk, 

starší školní věk. Jinočany: H+H, 1998. ISBN 80-86022-21-8.  

 

VERECKÁ, N.: Jak pomáhat dětem při vstupu do školy : Je Vaše dítě zralé pro školu? 

A Vy? Praha: Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-474-2. 
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Příloha č. 6 – Složky školní připravenosti 

Psychická připravenost 

Kolem šestého roku věku dítě dozrávají funkce, které jsou důležité pro výuku čtení, 

psaní a počítání. Jde především o smyslové vnímání zrakové a sluchové, jemnou a 

hrubou motoriku, paměť a pozornost, myšlení a řeč. Pokud má dítě v těchto oblastech 

nedostatky, zcela jistě se projeví právě v první třídě, kde se tyto dovednosti začíná učit. 

První třída je pro dítě velmi důležitá, je to začátek nové životní etapy a není dobré, aby 

hned na samém začátku došlo k zbytečným selháním. Pokud by bylo dítě hned zpočátku 

neúspěšné, je zde nebezpečí, že ztratí zájem o školu a motivaci k učení. 

 

K jakým změnám v tomto období u dítěte dochází, popsaly autorky publikace Děti 

s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole takto: „Dít ě postupně 

přechází od konkrétního, názorného myšlení k obecnějšímu, pojmovému myšlení. 

V uvažování a chápání se začíná projevovat analyticko-syntetická činnost. Dítě si více 

všímá podobností a rozdílů, je schopno vnímat jednotlivosti a chápat vztahy mezi nimi. 

Začínají se u něho objevovat i náznaky logické úvahy, i když ještě stále spíše 

mechanicky. Analyticko-syntetická činnost se projevuje nejen v myšlení, ale i ve vnímání 

– dítě je schopno z celku vyčlenit části a ty opět v celek složit. Např. dokáže sluchem 

rozeznat hlásky, kterými slovo začíná a končí, případně složit a rozložit jednoduchá 

slova na jednotlivé hlásky. … Dětská kresba se stává podrobnější, diferencovanější. 

Výše uvedené faktory tvoří podklad pro úspěšnou výuku matematiky, čtení a psaní.“ 

(Žáčková, Jucovičová, 2005, s. 6) 

 

Významná je také řečová vyspělost, která je velmi úzce spjata s rozvojem myšlení. 

V tomto období by již dítě mělo mluvit gramaticky správně a z větší části by u něho 

měly být odstraněny poruchy řeči.  

Dále je důležitá tzv. vizuomotorická koordinace. Dítě má mít již klidnější, zaměřenější, 

účelnější pohyby, mělo by být schopno alespoň zčásti ovlivňovat svou motorickou 

aktivitu. Postupně se u dítěte vyvíjí také určitá sebekontrola a kontrola citů. Dítě by 
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mělo aspoň částečně ovládat impulsivní chování a jednání, soustředit se na samostatnou 

práci a podřídit se autoritě a většině.  

 

Zdravotní - tělesná připravenost 

Zdravotní připravenost a celkový zdravotní stav posuzuje většinou dětský lékař. Dítě by 

mělo odpovídat růstem i fyzickými dispozicemi nárokům šesti let.  Dítě, které je 

v dobré kondici, lépe snáší únavu a tělesnou zátěž, navíc je odolnější proti infekcím.  

 

Velmi malé, slabé, drobné děti bývají ohroženy zvýšenou únavností a pocity 

méněcennosti v kolektivu vyspělejších dětí. Děti často nemocné, které kvůli svému 

zdravotnímu stavu nemohly chodit do mateřské školy, děti nemocné chronicky, tělesně 

křehké, nedonošené, které jen pomalu doháněly své vrstevníky, by mohly mít ve škole 

zbytečně mnoho problémů. Děti trpící alergiemi, poruchami imunity a opakovaně se 

vracejícími záněty horních cest dýchacích se mohou vyvíjet mírně pomaleji, protože je 

jejich organismus stále zatěžován infekcemi. Pro organismus každého dítěte, je nástup 

do školy zatěžující a unavené dítě výrazně snadněji podlehne nemoci. Což platí 

dvojnásob pro celkově choulostivější děti. To vše může výrazně ovlivnit školní 

úspěšnost dítěte. Proto i zdravotní stav může být důvodem odkladu povinné školní 

docházky.  

 

Během jednoho roku, který dítě získá odkladem, se může cíleně posílit obranyschopnost 

jeho organismu. Dítě pak v první třídě, kde se v kolektivu dětí setká s větším množstvím 

infekce než do té doby, zvlášť pokud nenavštěvovalo mateřskou školu, nepodlehne 

ihned každé nákaze a nezamešká tak tolik vyučovacích hodin, jak by tomu bylo 

v případě, kdyby nastoupilo do školy s oslabeným imunitním systémem. V prvních 

letech školní docházky je velmi důležité, aby dítě zameškalo co nejméně hodin. Čím 

více hodin dítě zamešká, tím je pro něho učení náročnější.  

 

Odklad školní docházky může pomoci i dětem se silnými smyslovými vadami, pokud se 

s dítětem cíleně pracuje a jsou nenásilnými hrami a cvičeními rozvíjeny jeho slabší 

stránky.  
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Sociální a emoční připravenost 

„Dítě musí dosáhnout přijatelné socializační úrovně, mělo by zvládnout určité role, 

umět určitým způsobem komunikovat, respektovat běžné normy chování. 

V socializačním procesu má největší význam rodina, jejíž hodnoty a normy dítě 

přejímá. V tomto směru je důležitý i obecný postoj ke vzdělávání, který ovlivňuje 

motivaci dítěte ke školní práci.“ (M. Vágnerová, 2000, s. 147)  

 

Ve věku šesti let by dítě mělo bez problémů zvládat základy sebeobsluhy, tedy, 

oblékání, obouvání, jezení příborem, udržování pořádku ve svých věcech atd. Mělo by 

se dokázat bez větších obtíží zařadit do skupiny podobně starých dětí, společně si s nimi 

hrát a spolupracovat při plnění jednodušších úkolů. Dále by mělo dítě být schopno 

odpoutat se od rodičů a vydržet bez nich alespoň pár hodin, snést oddálení vyplnění 

svých přání, případně nést i neúspěch. Další charakteristikou školní připravenosti je 

schopnost přijmout a plnit nové role – roli školáka a roli spolužáka.  

 

Sociální připravenost je velmi důležitá pro plnění povinné školní docházky. Dítě, které 

má problém se před školou rozloučit s maminkou a poté má problém s navazováním 

vztahů se spolužáky, není psychicky v klidu. Jsou to děti přecitlivělé, úzkostné nebo 

naopak děti zvýšeně neklidné, impulzivní, případně s aktuálními emočními problémy, 

například při rozvodu rodičů nebo úmrtí v rodině. Tyto děti se hůře ve škole soustředí 

na práci a nevyužívají naplno všech svých schopností. Ve škole jsou tak zbytečně 

nešťastné. Mnoho sil je stojí zvládání svých pocitů strachu, nejistoty a stesku, a tak je 

jejich výkon oslaben. Děti jsou méně úspěšné než by mohly být, kdyby byly již 

psychicky zralé. Tento fakt může zvyšovat jejich nechuť ke škole.  

 

Sociální nepřipravenost je často důsledkem málo podnětné a zanedbávající výchovy 

nebo naopak úzkostného, až rozmazlujícího vztahu rodičů k dětem. Děti sociálně 

nepřipravené na školu se velmi rychle unaví a pospávají, zírají z okna nebo si stále s 

něčím hrají. Další variantou je, že se neustále pošťuchují, povídají a nevydrží na místě.  
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Vhodným řešením pro takové děti je odklad školní docházky o jeden rok. Během tohoto 

roku by měly děti navštěvovat mateřskou školu a pomalu se sociálně otužovat. 

Nezbytné je aby tyto děti cítily emoční jistotu domácího zázemí, jistotu ve vztahu 

rodičů k sobě samým a při tom měly příležitost setkávat se s ostatními dětmi.  

 

Tento problém se však většinou bohužel zcela nevyřeší během ročního odkladu nebo 

první třídy. Příslušnou pozornost je mu nutné věnovat dětem i v dalších letech povinné 

školní docházky.  
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Příloha č. 7 - Tabulka motorického vývoje rukou jedince 
 
 

 

Věk 

(přibližně) 

Motorika rukou 

1 – 3 měsíce Dítě bere předměty, jen když se dotýkají ruky. 

3 – 4 měsíce Dítě si hraje s rukama ve střední linii. 

Dítě drží rukou předmět. 

4 – 6 měsíců Dítě vede předmět ke střední linii. 

Dítě používá současně obě ruce. 

Dítě umí pomalu upustit předmět. 

Dítě vede předmět z jedné ruky do druhé. 

Dítě používá radiálně-palmární (dlaňový) úchop. 

6 – 8 měsíců Dítě strká věci do úst. 

Dítě sahá po předmětu. 

Dítě tahá za oblečení. 

Dítě bouchá věcmi o stůl. 

Dítě umí držet dva předměty. 

Dítě hází všechno na zem. 

8 – 10 měsíců Dítě uchopuje dávkovanou silou. 

Dítě používá pinzetový (klíšťový) úchop. 

Dítě vede předměty před sebe a zpátky.   
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10 – 12 měsíců Dítě používá ukazováček izolovaně. 

Dítě používá jemný pinzetový (klíšťový) úchop. 

Dítě třese předměty. 

Dítě ohmatává předměty. 

Dítě bere ze stolu dvě věci. 

1,5 roku Dítě umí věc volně pustit.  

Dítě ovládá dovnitř směřující příčný úchop.  

Dítě jí samo lžičkou.  

Dítě samostatně pije z pohárku. 

Dítě vybaluje to, co je zabalené. 

Dítě ukládá a vybírá věci.  

Dítě tluče předměty o sebe. 

1 – 3 roky Dítě kreslí čáru mezi dvěma body. 

Dítě hnětením modeluje kuličky a hady. 

Dítě šroubuje a otáčí klíčem v zámku. 

Dítě si samostatně umívá a utírá ruce. 

2 roky Dítě si samo svléká oblečení. 

Dítě čmárá na papír. 

Dítě otevírá zdrhovadlo. 

Dítě staví věž ze dvou kostek. 

Dítě navléká kroužky na tyč. 

Dítě hází míč neurčeným směrem. 

Dítě dává hrozinku do lahve. 

2,5 roku Dítě staví věž ze čtyř kostek. 

Dítě hází míčem s rukama nad hlavou.  
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Dítě zasune tyč do roury. 

Dítě vysypává hrozinky nebo perličky z lahve. 

Dítě listuje stránkami v knížce. 

3 roky Dítě používá příčný úchop s nataženým ukazováčkem.  

Dítě jí vidličkou. 

Dítě chytá míč oběma rukama. 

Dítě hází velkým míčem v určitém směru. 

Dítě maluje zakulacené tvary. 

Dítě přelévá z pohárku do pohárku. 

Dítě skládá papír. 

Dítě navléká perličky na drát. 

3,5 roku Dítě drží tužku prsty. 

Dítě kreslí kruh. 

Dítě staví věž t osmi kostek. 

Dítě rozbaluje bonbony. 

Dítě otevírá krabičku zápalek. 

Dítě si svléká oblečení. 

4 roky Dítě dovede uchopit štětec. 

Dítě chytá malý míček. 

Dítě stříhá nůžkami. 

Dítě zapíná a rozepíná knoflíky. 

4,5 roku Dítě kreslí kříž. 

Dítě skládá jednoduché obrazce ze zápalek. 

5 let Dítě chytá malé míčky s rukama nad hlavou. 

Dítě navléká nit do jehly. 
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Dítě stříhá podél linie. 

5,5 roku Dítě chytá vyhozený míč. 

Dítě chytá míč jednou rukou. 

Dítě hází za současného pohybu těla. 

6 let Dítě kreslí se správným držením tužky. 

Dítě navíjí nit na cívku. 

Dítě kreslí dům, strom, slunce a podobné obrázky. 

Dítě se samostatně obléká. 

6,5 roku Dítě kreslí postavu asi s osmi detaily. 

Dítě váže uzel okolo tužky nebo tyčinky. 

7 let Dítě napodobí deset písmen. 

Dítě kreslí kosočtverec. 

Dítě se dotkne palcem špičky prstu. 

Dítě vystřihuje tvary. 

 

(Looseová, Piekertová, Dienerová, 2001, s. 43 - 46) 
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Příloha č. 8 - Grafomotorický vývoj 

 

Věk (přibližně) Grafomotorika 

2 – 4 měsíce náhodné uchopení 

4 – 6 měsíců radiálně-palmární (dlaňový) úchop 

11 – 13 měsíců jemný pinzetový (klíšťkový) úchop 

izolované používání ukazováku 

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 
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příčný úchop s nataženým ukazovákem 

dítě může kreslit čáry, izolované a klikaté 

dítě může provádět pohyby orientované určitým směrem, takže 

vznikají různě orientované tvary 

jsou možné změny 

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  

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 změny směru při pohybu tužkou 

dítě umí nakreslit kříž 

jsou možné nepřetržité, více či méně pravidelné pohyby 

5 – 7 let dítě umí obkreslit a také samostatně nakreslit 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 
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7 – 8 let písmo je spojitější a plynulejší 

od 7 let písmo se vyhraňuje stále individuálněji 

 

(Looseová, Piekertová, Dienerová, 2001, s. 58 – 61) 
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Příloha č. 9 - Literatura zabývající se problematikou leváctví 

 
 

DRNKOVÁ, Z.; SYLLABOVÁ, R.: Záhada leváctví a praváctví. Praha: Avicenum, 

1983.  

 

KŘIŠŤANOVÁ, L.: Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou. Hradec 

Králové: Gaudeamus, 1995. ISBN 80-7041205-4. 

 

SOVÁK, M.: Metodika výchovy leváků. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 

1966. 

 

VODIČKA, I.: Nechte leváky drápat : metodika levorukého psaní, kreslení a malování. 

Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-479-3. 
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Příloha č. 10 - Poloha v sedě, správné držení tužky 

 
 

 
 

Poloha v sedě – správné sezení při kreslení a psaní. 
(Bednářová, Šmardová, 2006, s. 49 ) 

 
 
 

 
 

Správné držení psacího náčiní u praváků.  
(Bednářová, Šmardová, 2006, s. 50) 
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Příloha č. 11 - Literatura k zabývající se metodami výuky psaní 

 
 

DOLEŽALOVÁ, J.: Prvopočáteční psaní. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996. ISBN 

80-7041-601-7. 

 

KŘIVÁNEK, Z.; WILDOVÁ, R. a kol. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: 

PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-55-2. 

 

WILDOVÁ, R.: Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha: 

PedfUK, 2002. ISBN 80-7290-103-6. 
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Příloha č. 12 - Základní grafické prvky písma 

 

Jednotlivá písmena se skládají ze základních grafických elementů, které je nutné 

nacvičit ještě před samotným psaním písmen. Jak můžeme vidět níže, je těchto prvků 

celá řada: 

• stoupající a klesající šikmá čára  

 

• ovál pravotočivý a levotočivý 

 

• kružnice pravotočivá a levotočivá 

 

• spirála pravotočivá a levotočivá 

 

• klička horní a dolní 

 

• oblouk pravý a levý 

 

• oblouk horní a dolní 

 

• spojení horních oblouků – arkády  

 

• spojení dolních oblouků – girlandy 

 

• dvojoblouk pravý a levý 
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• zátrh horní a dolní 

 

• složený zátrh z horního a dolního zátrhu 
 

• hadovka 

 

• vlnovka 

 

• srdcovka 

 

• závit počáteční a koncový 

 

• obrat  - kličkový 

 

• obrat  - obloučkový  

 

• obrat  - ostrý 

 

 

(Křivánek, Wildová, 1998,  s. 64 – 65) 
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Příloha č. 13  - Pracovní sešity a složky pracovních listů zaměřených na 

rozvoj grafomotoriky 

 

BEDNÁŘOVÁ, J. Mezi námi pastelkami : grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro 

děti od 3 do 5 let – 1. díl.  Brno: Computer Press, a.s., 2005. ISBN 80-251-0809-0. 

 

BEDNÁŘOVÁ, J. Co si tužky povídaly : grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro 

děti od 4 do 6 let – 2. díl.  Brno: Computer Press, a.s., 2005. ISBN 80-251-0895-3. 

 

BEDNÁŘOVÁ, J. Na návštěvě u malíře : grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro 

děti od 5 do 7 let – 3. díl.  Brno: Computer Press, a.s., 2006. ISBN 80-251-0951-8. 

 

LINC, V.: Psaní jako hraní. Praha: fi Blug, 1993. ISBN 80-856535-18-6. 

 

LINC, V.: Psaní jako hraní II. Praha: fi Blug, 1993.  

 

POKORNÁ, V. Šimonovy pracovní listy 9 : grafomotorika a kreslení. Praha: Portál, 

1998. ISBN 80-7178-225-4. 

 

SMOLÍK, J.; SMOLÍKOVÁ, K. Šimonovy pracovní listy 11 : grafomotorická cvičení. 

Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-914-3. 

 

ŠVANCAROVÁ, D.: Čtení, psaní, malování 1. Praha: DYS-centrum, 2007. ISBN 978-

80-7311-091-8.   

 

ŠVANCAROVÁ, D.: Čtení, psaní, malování 2. Praha: DYS-centrum, 2008. ISBN 978-

80-7311-108-3. 

 

VÁCLAVOVÁ, D.; ZELINKOVÁ, O.; HOUDEK, L.: Sešity na vodítku. 

Grafomotorika I. Praha: Knižní podnikatelský klub, 1991. ISBN 80-85267-20-9. 
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Příloha č. 14 - Grafomotorické cviky podle J. Bednářové 
 
 

Grafomotorické prvky J. Bednářová rozdělila do čtyř skupin podle náročnosti 

odpovídajících určitým věkovým obdobím. Náročnost jednotlivých skupin na sebe 

plynule navazuje, avšak v rámci každé jednotlivé skupiny mohou být pro různé děti 

prvky různě náročné. 

 

 

I. skupina prvků 

 

 

Základní prvky první skupiny. 

(Bednářová, Šmardová, s. 63, 2006) 

 

 

Další prvky první skupiny. 

(Bednářová, Šmardová, s. 64, 2006) 
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II. skupina prvk ů 

 

 

Základní prky druhé skupiny. 

(Bednářová, Šmardová, s. 65, 2006) 

 

 

 

Možnosti navození změny vedení čáry. 

(Bednářová, Šmardová, s. 68, 2006) 
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III. skupina prvk ů 

 

Základní prvky třetí skupiny. 

(Bednářová, Šmardová, s. 69, 2006) 

 

 

Další prvky třetí skupiny. 

(Bednářová, Šmardová, s. 72, 2006) 

 

 

Posloupnost ve vývoji oválu, smyčky a oblouku s vratným tahem.  

(Bednářová, Šmardová, s. 73, 2006) 
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IV. skupina prvk ů 

 

 

Základní prvky čtvrté skupiny. 

(Bednářová, Šmardová, s. 73, 2006) 
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Příloha č. 15 - Možné příčiny poruchy ve vývoji psaní 

 

• mozkové vady, elasticity, ataxie, artróza, hyperkieze, hypokineze 

• hyperaktivita 

• poruchy vnímání, koncentrace a pozornosti 

• poruchy paměti s jinou genezí 

• poruchy zpracování informací s jinou genezí 

→ 

• poruchy automatizace pohybů 

• poruchy hrubé a jemné motoriky 

• poruchy koordinace a kontroly pohybů 

• porucha regulace svalového napětí 

• porucha rovnováhy 

→ 

• hypermobilita 

• neadekvátní vynakládaná energie 

• nedostatečná pohybová disociace 

• poruchy tempa a rytmu 

• neobratnost 

→ grafomotorická porucha 

     

(Looseová, Piekertová, Dienerová, 2001, s. 70) 
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Příloha č. 16 - Vzor pracovních listů použitých ve výzkumu 
 

 

Níže uvedené ukázky vzorů pracovních listů jsou zmenšeny z původní velikosti A4. 

 

a) Předloha pro dopisování horních kliček 

 

 

 

 

 

b) Předloha pro jendotažné cvičení 
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c) Předloha pro dokreslování zubů pile 
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Příloha č. 17 – Dívka 1  

Obrázky dívka 1 

První termín výzkumu 
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Druhý termín výzkumu 
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Třetí termín výzkumu 
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Tabulka 1a - Hodnocení návyků při psaní a kreslení 

 

 1. termín  
věk 6 let 

2. termín 
věk 6 let 
3 měsíce 

3. termín 
věk 6 let 
5 měsíců 

I. způsob sezení a držení těla při práci 

I. a) nohy zapřené do podložky, stehna a lýtka 
svírají pravý úhel 

1 1 2 

I. b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 2 2 2 

I. c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 2 2 2 

I. d) obě ramena jsou ve stejné výšce 1 2 2 

I. e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na 
podložce 

2 2 2 

I. f) hlava je v prodloužení páteře, lehce 
skloněna vpřed 

0 2 2 

I. g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 0 2 2 

II. úchop psacího náčiní 

II. a) navozen špetkový úchop 0 1 1 

II. b) prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky 
přibližně 1,5 – 2 cm 

0 1 1 

III. postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku 

III. a) papír je stále natočen pravým horním 
rohem do levého rohu, dítě během práce 
papírem neotáčí 

2 2 2 

III. b) pohyb vychází z ramenního kloubu  2 2 2 

III. c) čára je plynulá, nepřerušovaná, není 
kostrbatá 

2 2 2 

III. d) čára není vytlačená nebo naopak příliš 
lehká 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 1,23 1,77 1,85 
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Tabulka 1b - Hodnocení grafomotorických prvků 

 

 1. termín 
věk 6 let 

2. termín 
věk 6 let 
3 měsíce 

3. termín 
věk 6 let 
5 měsíců 

I. horní kli čky 

I. a) zvládnutí prvku horní kličky 2 2 2 

I. b) zvládnutí plynulého pohybu – kličky na sebe 
plynule navazují, linie je nepřerušená 

2 2 2 

I. c) dodržení velikosti a vzdálenosti jednotlivých 
kliček, dodržení směru 

2 2 2 

II. jednotažné cvičení 

II. a) dostatečné uvolnění ruky umožňující 
plynulý pohyb a obtažení jedním tahem, linie 
není kostrbatá 

2 2 2 

II. b) aplikace jednotlivých prvků do 
jednotažného cvičení, zejména horní kličky 

2 2 2 

III. dokreslování zubů pile 

III. a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně 
pokračovat pohybem v novém směru 

2 2 2 

III. b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě 
změny směru 

1 1 1 

III. c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i 
šířky 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 1,88 1,88 1,88 
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Tabulka 1c - Hodnocení kresby  

 

 1. termín  
věk 6 let 

2. termín  
věk 6 let 
3 měsíce 

3. termín  
věk 6 let 
5 měsíců 

I. kresba lidské postavy 

I. a) kresba obsahuje všechny části těla a jejich 
napojení odpovídá realitě 

2 2 2 

I. b) proporce odpovídají realitě 2 2 2 

I. c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 2 2 2 

II. kresba domu 

II. a) rozvržení kresby po ploše 2 2 2 

II. b) kresba vychází z naznačené země 1 1 2 

II. c) dům obsahuje všechny podstatné detaily 
(okna, dveře atd.) 

2 2 2 

III. ob ě kresby 

III. a) linie kresby 2 2 2 

III. b) způsob vyplňování plochy – nečmárá, 
vybarvuje pečlivě, příliš nepřetahuje 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 1,88 1,88 2,00 
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Graf a tabulka popisující vývoj Dívky 1 

 
 

 
 
 

  věk 
věk 

(dekadicky) 
celkové 

hodnocení 
přibližný věk při 1. termínu testu 6 let 6,00 1,59 
přibližný věk při 2. termín testu 6 let a 3 měsíce 6,25 1,83 
přibližný věk při 3. termín testu 6let a 5 měsíců 6,42 1,90 
přibližný věk při zápisu do školy 6 let a 4,5 měsíce 6,38 
přibližný věk nástupu do 1. třídy 6 let a 9 měsíců 6,92 
věk teoretického dosažení hranice 
2 bodů 6 let a 6,5 měsíce 6,53 2,00 
  
rovnice regresní přímky y = 0,7558x - 2,9337 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9602 
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Příloha č. 18 – Dívka 2 

Obrázky dívka 2 

První termín výzkumu 

 

  

 

 

 

 

 
 
 



 45

Druhý termín výzkumu 
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Třetí termín výzkumu 
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Tabulka 2a - Hodnocení návyků při psaní a kreslení 

 

 1. termín  
věk 5 let 
8 měsíců 

2. termín  
věk 5 let 

11 měsíců 

3. termín  
věk 6 let 
1 měsíc 

I. způsob sezení a držení těla při práci 

I. a) nohy zapřené do podložky, stehna a lýtka 
svírají pravý úhel 

0 1 1 

I. b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 0 0 0 

I. c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 0 0 1 

I. d) obě ramena jsou ve stejné výšce 0 0 1 

I. e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na 
podložce 

1 1 1 

I. f) hlava je v prodloužení páteře, lehce 
skloněna vpřed 

0 1 1 

I. g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 0 1 1 

II. úchop psacího náčiní 

II. a) navozen špetkový úchop 1 2 2 

II. b) prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky 
přibližně 
1,5 – 2 cm 

1 1 1 

III. postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku 

III. a) papír je stále natočen pravým horním 
rohem do levého rohu, dítě během práce papírem 
neotáčí 

0 0 0 

III. b) pohyb vychází z ramenního kloubu  0 1 2 

III. c) čára je plynulá, nepřerušovaná, není 
kostrbatá 

0 1 2 

III. d) čára není vytlačená nebo naopak příliš 
lehká 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 0,38 0,85 1,15 
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Tabulka 2b - Hodnocení grafomotorických prvků 

 

 1. termín  
věk 5 let 
8 měsíců 

2. termín  
věk 5 let 

11 měsíců 

3. termín  
věk 6 let 
1 měsíc 

I. horní kli čky 

I. a) zvládnutí prvku horní kličky 2 2 2 

I. b) zvládnutí plynulého pohybu – kličky na 
sebe plynule navazují, linie je nepřerušená 

2 2 2 

I. c) dodržení velikosti a vzdálenosti 
jednotlivých kliček, dodržení směru 

0 0 1 

II. jednotažné cvičení 

II. a) dostatečné uvolnění ruky umožňující 
plynulý pohyb a obtažení jedním tahem, linie 
není kostrbatá 

1 1 2 

II. b) aplikace jednotlivých prvků do 
jednotažného cvičení, zejména horní kličky 

2 2 2 

III. dokreslování zubů pile 

III. a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně 
pokračovat pohybem v novém směru 

0 2 2 

III. b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě 
změny směru 

0 2 2 

III. c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i 
šířky 

0 0 2 

    

Průměrná hodnota 0,88 1,38 1,88 
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Tabulka 2c - Hodnocení kresby  

 

 1. termín  
věk 5 let 
8 měsíců 

2. termín  
věk 5 let 

11 měsíců 

3. termín  
věk 6 let 
1 měsíc 

I. kresba lidské postavy 

I. a) kresba obsahuje všechny části těla a jejich 
napojení odpovídá realitě 

1 1 1 

I. b) proporce odpovídají realitě 0 0 1 

I. c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 0 0 1 

II. kresba domu 

II. a) rozvržení kresby po ploše 2 2 2 

II. b) kresba vychází z naznačené země 1 0 1 

II. c) dům obsahuje všechny podstatné detaily 
(okna, dveře atd.) 

2 2 2 

III. ob ě kresby 

III. a) linie kresby 2 2 2 

III. b) způsob vyplňování plochy – nečmárá, 
vybarvuje pečlivě, příliš nepřetahuje 

1 1 2 

    

Průměrná hodnota 1,13 1,00 1,50 
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Graf a tabulka popisující vývoj Dívky 2 

 
 

 
 
 

  věk 
věk 

(dekadicky) 
celkové 

hodnocení 
přibližný věk při 1. termínu testu 5 let a 8 měsíců 5,67 0,76 
přibližný věk při 2. termín testu 5 let a 11 měsíců 5,92 1,07 
přibližný věk při 3. termín testu 6 let a 1 měsíc 6,08 1,45 
přibližný věk při zápisu do školy 6 let a 0,5 měsíce 6,04 
přibližný věk nástupu do 1. třídy 6 let a 7 měsíců 6,58 
věk teoretického dosažení hranice 2 
bodů 6 let a 5 měsíců 6,43 2,00 
  
rovnice regresní přímky y = 1,7201x - 9,0624 

koeficient spolehlivosti R² = 0,9572 
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Příloha č. 19 - Dívka 3 

Obrázky dívka 3 

První termín výzkumu 
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Druhý termín výzkumu  
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Třetí termín výzkumu  
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Tabulka 3a - Hodnocení návyků při psaní a kreslení 

 

 1. termín  
věk 5 let 

11 měsíců 

2. termín  
věk 6 let 2 

měsíce 

3. termín  
věk 6 let 4 

měsíce 

I. způsob sezení a držení těla při práci 

I. a) nohy zapřené do podložky, stehna a lýtka 
svírají pravý úhel 

1 2 2 

I. b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 2 2 2 

I. c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 1 2 2 

I. d) obě ramena jsou ve stejné výšce 1 1 2 

I. e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na 
podložce 

1 2 2 

I. f) hlava je v prodloužení páteře, lehce 
skloněna vpřed 

1 2 2 

I. g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 1 2 2 

II. úchop psacího náčiní 

II. a) navozen špetkový úchop 2 2 2 

II. b) prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky 
přibližně 
1,5 – 2 cm 

1 1 2 

III. postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku 

III. a) papír je stále natočen pravým horním 
rohem do levého rohu, dítě během práce 
papírem neotáčí 

1 1 2 

III. b) pohyb vychází z ramenního kloubu  2 2 2 

III. c) čára je plynulá, nepřerušovaná, není 
kostrbatá 

1 2 2 

III. d) čára není vytlačená nebo naopak příliš 
lehká 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 1,31 1,77 2,00 
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Tabulka 3b - Hodnocení grafomotorických prvků 

 

 1. termín  
věk 5 let 

11 měsíců 

2. termín  
věk 6 let 
2 měsíce 

3. termín  
věk 6 let 
4 měsíce 

I. horní kli čky 

I. a) zvládnutí prvku horní kličky 0 2 2 

I. b) zvládnutí plynulého pohybu – kličky na 
sebe plynule navazují, linie je nepřerušená 

0 2 2 

I. c) dodržení velikosti a vzdálenosti 
jednotlivých kliček, dodržení směru 

0 1 1 

II. jednotažné cvičení 

II. a) dostatečné uvolnění ruky umožňující 
plynulý pohyb a obtažení jedním tahem, linie 
není kostrbatá 

1 2 2 

II. b) aplikace jednotlivých prvků do 
jednotažného cvičení, zejména horní kličky 

1 2 2 

III. dokreslování zubů pile 

III. a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně 
pokračovat pohybem v novém směru 

2 2 2 

III. b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě 
změny směru 

1 2 2 

III. c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i 
šířky 

1 2 1 

    

Průměrná hodnota 0,75 1,88 1,75 
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Tabulka 3c - Hodnocení kresby  

 

 1. termín 
věk 5 let 

11 měsíců 

2. termín  
věk 6 let 2 

měsíce 

3. termín  
věk 6 let 4 

měsíce 

I. kresba lidské postavy 

I. a) kresba obsahuje všechny části těla a jejich 
napojení odpovídá realitě 

0 1 1 

I. b) proporce odpovídají realitě 0 1 1 

I. c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 1 2 2 

II. kresba domu 

II. a) rozvržení kresby po ploše 2 2 2 

II. b) kresba vychází z naznačené země 2 1 0 

II. c) dům obsahuje všechny podstatné detaily 
(okna, dveře atd.) 

2 2 2 

III. ob ě kresby 

III. a) linie kresby 2 2 2 

III. b) způsob vyplňování plochy – nečmárá, 
vybarvuje pečlivě, příliš nepřetahuje 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 1,38 1,63 1,50 
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Graf a tabulka popisující vývoj Dívky 3 

 

 
 
 

  věk 
věk 

(dekadicky) 
celkové 

hodnocení 
přibližný věk při 1. termínu testu 5 let a 8 měsíců 5,67 0,76 
přibližný věk při 2. termín testu 5 let a 11 měsíců 5,92 1,07 
přibližný věk při 3. termín testu 6 let a 1 měsíc 6,08 1,45 
přibližný věk při zápisu do školy 6 let a 0,5 měsíce 6,04 
přibližný věk nástupu do 1. třídy 6 let a 7 měsíců 6,58 
věk teoretického dosažení hranice 2 
bodů 6 let a 5 měsíců 6,43 2,00 
  
rovnice regresní přímky y = 1,7201x - 9,0624 

koeficient spolehlivosti R² = 0,9572 
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Příloha č. 20 – Dívka 4 

Obrázky dívka 4 

První termín výzkumu  
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Druhý termín výzkumu  
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Třetí termín výzkumu  

 

 



 61

Tabulka 4a - Hodnocení návyků při psaní a kreslení 

 

 1. termín 
věk 5 let 
8 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 

11 měsíců 

3. termín 
věk 6 let 
1 měsíc  

I. způsob sezení a držení těla při práci 

I. a) nohy zapřené do podložky, stehna a lýtka 
svírají pravý úhel 

1 2 2 

I. b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 1 2 2 

I. c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 0 1 2 

I. d) obě ramena jsou ve stejné výšce 0 2 2 

I. e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na 
podložce 

0 1 2 

I. f) hlava je v prodloužení páteře, lehce 
skloněna vpřed 

0 1 2 

I. g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 0 1 2 

II. úchop psacího náčiní 

II. a) navozen špetkový úchop 2 2 2 

II. b) prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky 
přibližně 
1,5 – 2 cm 

0 1 1 

III. postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku 

III. a) papír je stále natočen pravým horním 
rohem do levého rohu, dítě během práce papírem 
neotáčí 

0 1 2 

III. b) pohyb vychází z ramenního kloubu  1 1 2 

III. c) čára je plynulá, nepřerušovaná, není 
kostrbatá 

1 1 2 

III. d) čára není vytlačená nebo naopak příliš 
lehká 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 0,62 1,38 1,92 
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Tabulka 4b - Hodnocení grafomotorických prvků 

 

 1. termín 
věk 5 let 
8 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 

11 měsíců 

3. termín 
věk 6 let 
1 měsíc 

I. horní kli čky 

I. a) zvládnutí prvku horní kličky 0 1 2 

I. b) zvládnutí plynulého pohybu – kličky na 
sebe plynule navazují, linie je nepřerušená 

0 0 1 

I. c) dodržení velikosti a vzdálenosti 
jednotlivých kliček, dodržení směru 

0 1 1 

II. jednotažné cvičení 

II. a) dostatečné uvolnění ruky umožňující 
plynulý pohyb a obtažení jedním tahem, linie 
není kostrbatá 

1 1 2 

II. b) aplikace jednotlivých prvků do 
jednotažného cvičení, zejména horní kličky 

2 2 2 

III. dokreslování zubů pile 

III. a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně 
pokračovat pohybem v novém směru 

1 2 2 

III. b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě 
změny směru 

2 2 2 

III. c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i 
šířky 

1 1 1 

    

Průměrná hodnota 0,88 1,25 1,63 
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Tabulka 4c - Hodnocení kresby  

 

 1. termín 
věk 5 let 
8 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 

11 měsíců 

3. termín 
věk 6 let 
1 měsíc 

I. kresba lidské postavy 

I. a) kresba obsahuje všechny části těla a jejich 
napojení odpovídá realitě 

0 0 2 

I. b) proporce odpovídají realitě 0 0 2 

I. c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 0 2 2 

II. kresba domu 

II. a) rozvržení kresby po ploše 1 2 2 

II. b) kresba vychází z naznačené země 2 1 1 

II. c) dům obsahuje všechny podstatné detaily 
(okna, dveře atd.) 

2 2 2 

III. ob ě kresby 

III. a) linie kresby 1 2 2 

III. b) způsob vyplňování plochy – nečmárá, 
vybarvuje pečlivě, příliš nepřetahuje 

0 2 2 

    

Průměrná hodnota 0,75 1,13 1,88 
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Graf a tabulka vývoje Dívky 4  

 

 
 
 

  věk věk 
(dekadicky) 

celkové 
hodnocení 

přibližný věk při 1. termínu testu 5 let a 8 měsíců 5,67 0,76 
přibližný věk při 2. termín testu 5 let a 11 měsíců 5,92 1,28 
přibližný věk při 3. termín testu 6 let a 1 měsíc 6,08 1,83 
přibližný věk při zápisu do školy 6 let a 0,5 měsíce 6,04  
přibližný věk nástupu do 1. třídy 6 let a 7 měsíců 6,58  
věk teoretického dosažení hranice 
2 bodů 

6 let a 2 měsíce 6,16 2,00 

  
rovnice regresní přímky y = 2,6488x - 14,326 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9842 
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Příloha č. 21 – Dívka 5 

Obrázky dívka 5 

První termín výzkumu  
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Druhý termín výzkumu  
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Třetí termín výzkumu  
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Tabulka 5a - Hodnocení návyků při psaní a kreslení 

 

 1. termín 
věk 6 let  

2. termín 
věk 6 let 
3 měsíce 

3. termín 
věk 6 let 
5 měsíců 

I. způsob sezení a držení těla při práci 

I. a) nohy zapřené do podložky, stehna a lýtka 
svírají pravý úhel 

0 1 1 

I. b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 0 1 2 

I. c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 0 1 2 

I. d) obě ramena jsou ve stejné výšce 1 1 1 

I. e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na 
podložce 

0 1 1 

I. f) hlava je v prodloužení páteře, lehce skloněna 
vpřed 

0 1 2 

I. g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 0 1 2 

II. úchop psacího náčiní 

II. a) navozen špetkový úchop 1 1 1 

II. b) prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky přibližně 
1,5 – 2 cm 

1 1 2 

III. postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku 

III. a) papír je stále natočen pravým horním rohem 
do levého rohu, dítě během práce papírem neotáčí 

1 1 1 

III. b) pohyb vychází z ramenního kloubu  1 2 2 

III. c) čára je plynulá, nepřerušovaná, není 
kostrbatá 

2 2 2 

III. d) čára není vytlačená nebo naopak příliš lehká 2 2 2 

    

Průměrná hodnota 0,69 1,23 1,62 
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Tabulka 5b - Hodnocení grafomotorických prvků 

 

 1. termín 
věk 6 let 

2. termín 
věk 6 let 
3 měsíce 

3. termín 
věk 6 let 
5 měsíců 

I. horní kli čky 

I. a) zvládnutí prvku horní kličky 2 2 2 

I. b) zvládnutí plynulého pohybu – kličky na sebe 
plynule navazují, linie je nepřerušená 

2 2 2 

I. c) dodržení velikosti a vzdálenosti jednotlivých 
kliček, dodržení směru 

1 1 1 

II. jednotažné cvičení 

II. a) dostatečné uvolnění ruky umožňující plynulý 
pohyb a obtažení jedním tahem, linie není 
kostrbatá 

2 2 2 

II. b) aplikace jednotlivých prvků do jednotažného 
cvičení, zejména horní kličky 

2 2 2 

III. dokreslování zubů pile 

III. a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně 
pokračovat pohybem v novém směru 

0 1 0 

III. b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě 
změny směru 

0 0 0 

III. c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i 
šířky 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 1,38 1,50 1,38 
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Tabulka 5c - Hodnocení kresby  

 

 1. termín 
věk 6 let 

2. termín 
věk 6 let 
3 měsíce 

3. termín 
věk 6 let 
5 měsíců 

I. kresba lidské postavy 

I. a) kresba obsahuje všechny části těla a jejich 
napojení odpovídá realitě 

2 2 2 

I. b) proporce odpovídají realitě 2 2 2 

I. c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 2 2 2 

II. kresba domu 

II. a) rozvržení kresby po ploše 1 2 1 

II. b) kresba vychází z naznačené země 1 0 2 

II. c) dům obsahuje všechny podstatné detaily 
(okna, dveře atd.) 

2 2 2 

III. ob ě kresby 

III. a) linie kresby 2 2 2 

III. b) způsob vyplňování plochy – nečmárá, 
vybarvuje pečlivě, příliš nepřetahuje 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 1,75 1,75 1,88 
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Graf a tabulka vývoje Dívky 5 

 

 
 
 

  věk věk 
(dekadicky) 

celkové 
hodnocení 

přibližný věk při 1. termínu testu 6 let 6,00 1,17 
přibližný věk při 2. termín testu 6 let a 3 měsíce 6,25 1,45 
přibližný věk při 3. termín testu 6 let a 5 měsíců 6,42 1,62 
přibližný věk při zápis do školy 6 let a 4,5 měsíce 6,38  
přibližný věk předpokládaného 
nástupu do 1. třídy 

6 let a 11 měsíců 6,92  

věk teoretického dosažení hranice 2 
bodů 

6 let a 9 měsíců 6,77 2,00 

  
rovnice regresní přímky y = 1,07x - 5,2453 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9995 
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Příloha č. 22 – Chlapec 6 

Obrázky chlapec 6 

První termín výzkumu  

 

 

 

 

 



 73

Druhý termín výzkumu  
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Třetí termín výzkumu  
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Tabulka 6a - Hodnocení návyků při psaní a kreslení 

 

 1. termín 
věk 5 let 
3 měsíce 

2. termín 
věk 5 let 
6 měsíců 

3. termín 
věk 5 let 
8 měsíců 

I. způsob sezení a držení těla při práci 

I. a) nohy zapřené do podložky, stehna a lýtka 
svírají pravý úhel 

0 0 0 

I. b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 0 0 0 

I. c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 0 0 0 

I. d) obě ramena jsou ve stejné výšce 0 0 0 

I. e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na 
podložce 

0 0 0 

I. f) hlava je v prodloužení páteře, lehce skloněna 
vpřed 

0 0 0 

I. g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 0 0 0 

II. úchop psacího náčiní 

II. a) navozen špetkový úchop 1 1 1 

II. b) prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky přibližně 
1,5 – 2 cm 

0 0 0 

III. postavení ruky při psaní a kreslení 

III. a) papír je stále natočen pravým horním rohem 
do levého rohu, dítě během práce papírem neotáčí 

0 0 2 

III. b) pohyb vychází z ramenního kloubu  0 0 1 

III. c) čára je plynulá, nepřerušovaná, není 
kostrbatá 

0 0 1 

III. d) čára není vytlačená nebo naopak příliš lehká 0 0 2 

    

Průměrná hodnota 0,08 0,08 0,54 
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Tabulka 6b - Hodnocení grafomotorických prvků 

 

 1. termín 
věk 5 let 
3 měsíce 

2. termín 
věk 5 let 
6 měsíců 

3. termín 
věk 5 let 
8 měsíců 

I. horní kli čky 

I. a) zvládnutí prvku horní kličky 0 0 0 

I. b) zvládnutí plynulého pohybu – kličky na sebe 
plynule navazují, linie je nepřerušená 

0 0 1 

I. c) dodržení velikosti a vzdálenosti jednotlivých 
kliček, dodržení směru 

0 0 0 

II. jednotažné cvičení 

II. a) dostatečné uvolnění ruky umožňující plynulý 
pohyb a obtažení jedním tahem, linie není 
kostrbatá 

0 0 0 

II. b) aplikace jednotlivých prvků do jednotažného 
cvičení, zejména horní kličky 

1 2 1 

III. dokreslování zubů pile 

III. a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně 
pokračovat pohybem v novém směru 

0 0 2 

III. b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě 
změny směru 

0 0 0 

III. c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i 
šířky 

0 0 0 

    

Průměrná hodnota 0,13 0,25 0,50 
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Tabulka 6c - Hodnocení kresby  

 

 1. termín 
věk 5 let 
3 měsíce 

2. termín 
věk 5 let 
6 měsíců 

3. termín 
věk 5 let 
8 měsíců 

I. kresba lidské postavy 

I. a) kresba obsahuje všechny části těla a jejich 
napojení odpovídá realitě 

0 0 2 

I. b) proporce odpovídají realitě 0 0 1 

I. c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 0 0 1 

II. kresba domu 

II. a) rozvržení kresby po ploše 1 2 2 

II. b) kresba vychází z naznačené země 0 0 1 

II. c) dům obsahuje všechny podstatné detaily 
(okna, dveře atd.) 

0 1 2 

III. ob ě kresby 

III. a) linie kresby 1 1 2 

III. b) způsob vyplňování plochy – nečmárá, 
vybarvuje pečlivě, příliš nepřetahuje 

0 1 1 

    

Průměrná hodnota 0,25 0,63 1,50 
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Graf a tabulka vývoje Chlapce 6 

 
 

 
 
 
 

  věk věk  
(dekadicky) 

celkové 
hodnocení 

přibližný věk při 1. termínu testu 5 let a 3 měsíce 5,25 0,14 
přibližný věk při 2. termín testu 5 let a 6 měsíců 5,50 0,28 
přibližný věk při 3. termín testu 5 let a 8 měsíců 5,67 0,83 
přibližný věk při zápisu do školy 5 let a 7,5 měsíce 5,62  
přibližný věk nástupu do 1. třídy 6 let a 2 měsíce 6,17  
věk teoretického dosažení 
hranice 2 bodů 

6 let a 6 měsíců 6,49 2,00 

  
rovnice regresní přímky y = 1,5606x - 8,1279 
koeficient spolehlivosti R² = 0,8163 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2
Věk dítěte [roky]

Graf vývoje chlapce 6

  Návyky při psaní a kreslení
  Grafomotorické prvky
  Kresba
  Celkový průměr

věk při zápisu
věk při nástupu

do 1. třídy
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Příloha č. 23 – Chlapec 7 

Obrázky chlapec 7 

První termín výzkumu  

 

 

 

 

 



 80

Druhý termín výzkumu  
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Třetí termín výzkumu  
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Tabulka 7a - Hodnocení návyků při psaní a kreslení 

 

 1. termín 
věk 5 let 
7 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 

10 měsíců 

3. termín 
věk 6 let  

I. způsob sezení a držení těla při práci 

I. a) nohy zapřené do podložky, stehna a lýtka 
svírají pravý úhel 

0 0 1 

I. b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 0 0 1 

I. c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 0 0 1 

I. d) obě ramena jsou ve stejné výšce 0 1 1 

I. e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na 
podložce 

0 1 1 

I. f) hlava je v prodloužení páteře, lehce 
skloněna vpřed 

0 0 1 

I. g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 0 0 1 

II. úchop psacího náčiní 

II. a) navozen špetkový úchop 1 1 1 

II. b) prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky 
přibližně 1,5 – 2 cm 

0 0 0 

III. postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku 

III. a) papír je stále natočen pravým horním 
rohem do levého rohu, dítě během práce papírem 
neotáčí 

0 0 0 

III. b) pohyb vychází z ramenního kloubu  1 1 1 

III. c) čára je plynulá, nepřerušovaná, není 
kostrbatá 

1 1 1 

III. d) čára není vytlačená nebo naopak příliš 
lehká 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 0,38 0,54 0,92 
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Tabulka 7b - Hodnocení grafomotorických prvků 

 

 1. termín 
věk 5 let 
7 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 

10 měsíců 

3. termín 
věk 6 let 

I. horní kli čky 

I. a) zvládnutí prvku horní kličky 2 2 0 

I. b) zvládnutí plynulého pohybu – kličky na 
sebe plynule navazují, linie je nepřerušená 

1 1 0 

I. c) dodržení velikosti a vzdálenosti 
jednotlivých kliček, dodržení směru 

0 0 0 

II. jednotažné cvičení 

II. a) dostatečné uvolnění ruky umožňující 
plynulý pohyb a obtažení jedním tahem, linie 
není kostrbatá 

1 2 2 

II. b) aplikace jednotlivých prvků do 
jednotažného cvičení, zejména horní kličky 

2 2 2 

III. dokreslování zubů pile 

III. a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně 
pokračovat pohybem v novém směru 

1 1 2 

III. b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě 
změny směru 

2 2 2 

III. c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i 
šířky 

1 1 1 

    

Průměrná hodnota 1,25 1,38 1,13 
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Tabulka 7c - Hodnocení kresby  

 

 1. termín 
věk 5 let 
7 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 

10 měsíců 

3. termín 
věk 6 let 

I. kresba lidské postavy 

I. a) kresba obsahuje všechny části těla a jejich 
napojení odpovídá realitě 

2 2 2 

I. b) proporce odpovídají realitě 1 1 2 

I. c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 1 2 2 

II. kresba domu 

II. a) rozvržení kresby po ploše 2 2 2 

II. b) kresba vychází z naznačené země 2 0 0 

II. c) dům obsahuje všechny podstatné detaily 
(okna, dveře atd.) 

2 2 2 

III. ob ě kresby 

III. a) linie kresby 1 2 2 

III. b) způsob vyplňování plochy – nečmárá, 
vybarvuje pečlivě, příliš nepřetahuje 

1 2 0 

    

Průměrná hodnota 1,50 1,63 1,50 
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Graf a tabulka vývoje Chlapce 7 

 

 
 
 

  věk věk 
(dekadicky) 

celkové 
hodnocení 

přibližný věk při 1. termínu testu 5 let a 7 měsíců 5,58  
přibližný věk při 2. termín testu 5 let a 10 měsíců 5,83  
přibližný věk při 3. termín testu 6 let 6,00  
přibližný věk při zápisu do školy 5 let a 11,5 měsíce 5,96  
přibližný věk nástupu do 1. třídy 6 let a 6 měsíců 6,50  
věk teoretického dosažení hranice 
2 bodů 

7 let a 9 měsíců 7,72 2,00 

  
rovnice regresní přímky y = 0,497x - 1,8384 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9935 
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Příloha č. 24 – Chlapec 8 

Obrázky chlapec 8 

První termín výzkumu  
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Druhý termín výzkumu  
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Třetí termín výzkumu  
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Tabulka 8a - Hodnocení návyků při psaní a kreslení 

 

 1. termín 
věk 5 let 

11 měsíců 

2. termín 
věk 6 let 
2 měsíce 

3. termín 
věk 6 let 
4 měsíců 

I. způsob sezení a držení těla při práci 

I. a) nohy zapřené do podložky, stehna a lýtka 
svírají pravý úhel 

0 0 0 

I. b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 0 0 0 

I. c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 0 0 0 

I. d) obě ramena jsou ve stejné výšce 0 0 1 

I. e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na 
podložce 

0 0 0 

I. f) hlava je v prodloužení páteře, lehce 
skloněna vpřed 

0 0 0 

I. g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 0 0 0 

II. úchop psacího náčiní 

II. a) navozen špetkový úchop 1 1 2 

II. b) prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky 
přibližně 
1,5 – 2 cm 

0 0 0 

III. postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku 

III. a) papír je stále natočen pravým horním 
rohem do levého rohu, dítě během práce papírem 
neotáčí 

0 0 0 

III. b) pohyb vychází z ramenního kloubu  1 1 1 

III. c) čára je plynulá, nepřerušovaná, není 
kostrbatá 

1 1 1 

III. d) čára není vytlačená nebo naopak příliš 
lehká 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 0,38 0,38 0,54 
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Tabulka 8b - Hodnocení grafomotorických prvků 

 

 1. termín 
věk 5 let 

11 měsíců 

2. termín 
věk 6 let 
2 měsíce 

3. termín 
věk 6 let 
4 měsíců 

I. horní kli čky 

I. a) zvládnutí prvku horní kličky 0 2 0 

I. b) zvládnutí plynulého pohybu – kličky na 
sebe plynule navazují, linie je nepřerušená 

0 1 1 

I. c) dodržení velikosti a vzdálenosti 
jednotlivých kliček, dodržení směru 

0 0 0 

II. jednotažné cvičení 

II. a) dostatečné uvolnění ruky umožňující 
plynulý pohyb a obtažení jedním tahem, linie 
není kostrbatá 

0 1 2 

II. b) aplikace jednotlivých prvků do 
jednotažného cvičení, zejména horní kličky 

0 0 2 

III. dokreslování zubů pile 

III. a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně 
pokračovat pohybem v novém směru 

2 2 2 

III. b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě 
změny směru 

1 1 2 

III. c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i 
šířky 

1 2 2 

    

Průměrná hodnota 0,50 1,13 1,25 
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Tabulka 8c - Hodnocení kresby  

 

 1. termín 
věk 5 let 

11 měsíců 

2. termín 
věk 6 let 
2 měsíce 

3. termín 
věk 6 let 
4 měsíců 

I. kresba lidské postavy 

I. a) kresba obsahuje všechny části těla a jejich 
napojení odpovídá realitě 

2 2 2 

I. b) proporce odpovídají realitě 1 2 1 

I. c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 1 1 2 

II. kresba domu 

II. a) rozvržení kresby po ploše 2 1 2 

II. b) kresba vychází z naznačené země 2 0 2 

II. c) dům obsahuje všechny podstatné detaily 
(okna, dveře atd.) 

2 1 2 

III. ob ě kresby 

III. a) linie kresby 2 2 2 

III. b) způsob vyplňování plochy – nečmárá, 
vybarvuje pečlivě, příliš nepřetahuje 

1 1 2 

    

Průměrná hodnota 1,63 1,25 1,88 
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Graf a tabulka vývoje Chlapce 8 

 

 
 
 

  věk věk 
(dekadicky) 

celkové 
hodnocení 

přibližný věk při 1. termínu testu 5 let a 11 měsíců 5,92 0,76 
přibližný věk při 2. termín testu 6 let a 2 měsíce 6,17 0,83 
přibližný věk při 3. termín testu 6 let a 4 měsíce 6,33 1,10 
přibližný věk při zápisu do školy 6 let a 3,5 měsíce 6,29  
přibližný věk nástupu do 1. třídy 6 let a 10 měsíců 6,83  
věk teoretického dosažení 
hranice 2 bodů 

7 let a 6 měsíců 7,50 2,00 

  
rovnice regresní přímky y = 0,7914x - 3,9627 
koeficient spolehlivosti R² = 0,8033 
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Příloha č. 25 - Chlapec 9 

Obrázky chlapec 9 

První termín výzkumu  
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Druhý termín výzkumu  
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Třetí termín výzkumu  
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Tabulka 9a - Hodnocení návyků při psaní a kreslení 

 

 1. termín 
věk 5 let 
5 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 
8 měsíců 

3. termín 
věk 5 let 

10 měsíců 

I. způsob sezení a držení těla při práci 

I. a) nohy zapřené do podložky, stehna a lýtka 
svírají pravý úhel 

2 2 2 

I. b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 2 2 2 

I. c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 2 2 2 

I. d) obě ramena jsou ve stejné výšce 2 2 2 

I. e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na 
podložce 

2 2 2 

I. f) hlava je v prodloužení páteře, lehce 
skloněna vpřed 

1 2 2 

I. g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 1 2 2 

II. úchop psacího náčiní 

II. a) navozen špetkový úchop 2 2 2 

II. b) prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky 
přibližně 
1,5 – 2 cm 

1 1 1 

III. postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku 

III. a) papír je stále natočen pravým horním 
rohem do levého rohu, dítě během práce papírem 
neotáčí 

1 1 2 

III. b) pohyb vychází z ramenního kloubu  2 2 2 

III. c) čára je plynulá, nepřerušovaná, není 
kostrbatá 

1 2 2 

III. d) čára není vytlačená nebo naopak příliš 
lehká 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 1,62 1,85 1,92 
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Tabulka 9b - Hodnocení grafomotorických prvků 

 

 1. termín 
věk 5 let 
5 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 
8 měsíců 

3. termín 
věk 5 let 

10 měsíců 

I. horní kli čky 

I. a) zvládnutí prvku horní kličky 2 2 2 

I. b) zvládnutí plynulého pohybu – kličky na 
sebe plynule navazují, linie je nepřerušená 

2 2 2 

I. c) dodržení velikosti a vzdálenosti 
jednotlivých kliček, dodržení směru 

1 1 1 

II. jednotažné cvičení 

II. a) dostatečné uvolnění ruky umožňující 
plynulý pohyb a obtažení jedním tahem, linie 
není kostrbatá 

2 2 2 

II. b) aplikace jednotlivých prvků do 
jednotažného cvičení, zejména horní kličky 

2 2 2 

III. dokreslování zubů pile 

III. a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně 
pokračovat pohybem v novém směru 

2 2 2 

III. b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě 
změny směru 

2 1 2 

III. c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i 
šířky 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 1,88 1,75 1,88 
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Tabulka 9c - Hodnocení kresby  

 

 1. termín 
věk 5 let 
5 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 
8 měsíců 

3. termín 
věk 5 let 

10 měsíců 

I. kresba lidské postavy 

I. a) kresba obsahuje všechny části těla a jejich 
napojení odpovídá realitě 

2 2 2 

I. b) proporce odpovídají realitě 2 2 2 

I. c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 2 2 2 

II. kresba domu 

II. a) rozvržení kresby po ploše 1 2 2 

II. b) kresba vychází z naznačené země 1 1 2 

II. c) dům obsahuje všechny podstatné detaily 
(okna, dveře atd.) 

2 2 2 

III. ob ě kresby 

III. a) linie kresby 2 2 2 

III. b) způsob vyplňování plochy – nečmárá, 
vybarvuje pečlivě, příliš nepřetahuje 

2 2 2 

    

Průměrná hodnota 1,75 1,88 2,00 
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Graf a tabulka vývoje Chlapce 9 

 

 
 
 

  věk věk 
(dekadicky) 

celkové 
hodnocení 

přibližný věk při 1. termínu testu 5 let a 5 měsíců 5,42 1,72 
přibližný věk při 2. termín testu 5 let a 8 měsíců 5,67 1,83 
přibližný věk při 3. termín testu 5 let a 10 měsíců 5,83 1,93 
přibližný věk při zápisu do školy 5 let a 9,5 měsíce 5,79  
přibližný věk nástupu do 1. třídy 6 let a 4 měsíce 6,33  
věk teoretického dosažení hranice 
2 bodů 

6 let 6,00 2,00 

  
rovnice regresní přímky y = 0,4966x - 0,9735 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9842 



 100

Příloha č. 26 - Chlapec 10 

Obrázky chlapec 10 

První termín výzkumu  
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Druhý termín výzkumu  
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Třetí termín výzkumu  
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Tabulka 10a - Hodnocení návyků při psaní a kreslení 

 

 1. termín 
věk 5 let 
7 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 

10 měsíců 

3. termín 
věk 6 let  

I. způsob sezení a držení těla při práci 

I. a) nohy zapřené do podložky, stehna a lýtka 
svírají pravý úhel 

0 0 1 

I. b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 0 1 2 

I. c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 0 1 2 

I. d) obě ramena jsou ve stejné výšce 0 1 2 

I. e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na 
podložce 

1 1 2 

I. f) hlava je v prodloužení páteře, lehce 
skloněna vpřed 

0 1 2 

I. g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 0 1 2 

II. úchop psacího náčiní 

II. a) navozen špetkový úchop 1 1 1 

II. b) prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky 
přibližně 
1,5 – 2 cm 

0 0 0 

III. postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku 

III. a) papír je stále natočen pravým horním 
rohem do levého rohu, dítě během práce papírem 
neotáčí 

0 0 0 

III. b) pohyb vychází z ramenního kloubu  0 0 0 

III. c) čára je plynulá, nepřerušovaná, není 
kostrbatá 

0 0 0 

III. d) čára není vytlačená nebo naopak příliš 
lehká 

1 1 1 

    

Průměrná hodnota 0,23 0,62 1,15 
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Tabulka 10b - Hodnocení grafomotorických prvků 

 

 1. termín 
věk 5 let 
7 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 

10 měsíců 

3. termín 
věk 6 let 

I. horní kli čky 

I. a) zvládnutí prvku horní kličky 0 2 2 

I. b) zvládnutí plynulého pohybu – kličky na 
sebe plynule navazují, linie je nepřerušená 

1 2 2 

I. c) dodržení velikosti a vzdálenosti 
jednotlivých kliček, dodržení směru 

0 1 1 

II. jednotažné cvičení 

II. a) dostatečné uvolnění ruky umožňující 
plynulý pohyb a obtažení jedním tahem, linie 
není kostrbatá 

0 0 0 

II. b) aplikace jednotlivých prvků do 
jednotažného cvičení, zejména horní kličky 

2 2 2 

III. dokreslování zubů pile 

III. a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně 
pokračovat pohybem v novém směru 

1 2 1 

III. b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě 
změny směru 

0 0 0 

III. c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i 
šířky 

0 1 0 

    

Průměrná hodnota 0,50 1,25 1,00 
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Tabulka 10c - Hodnocení kresby  

 

 1. termín 
věk 5 let 
7 měsíců 

2. termín 
věk 5 let 

10 měsíců 

3. termín 
věk 6 let 

I. kresba lidské postavy 

I. a) kresba obsahuje všechny části těla a jejich 
napojení odpovídá realitě 

0 2 2 

I. b) proporce odpovídají realitě 0 1 1 

I. c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 0 1 1 

II. kresba domu 

II. a) rozvržení kresby po ploše 2 2 2 

II. b) kresba vychází z naznačené země 2 1 1 

II. c) dům obsahuje všechny podstatné detaily 
(okna, dveře atd.) 

2 2 2 

III. ob ě kresby 

III. a) linie kresby 1 2 2 

III. b) způsob vyplňování plochy – nečmárá, 
vybarvuje pečlivě, příliš nepřetahuje 

0 2 2 

    

Průměrná hodnota 0,88 1,63 1,63 
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Graf a tabulka vývoje Chlapce 10 

 
 

 
 
 

  věk věk 
(dekadicky) 

celkové 
hodnocení 

přibližný věk při 1. termínu testu 5 let a 7měsíců 5,58  
přibližný věk při 2. termín testu 5 let a 10 měsíců 5,83  
přibližný věk při 3. termín testu 6 let 6,00  
přibližný věk při zápisu do školy 5 let a 11,5 měsíce 5,96  
přibližný věk nástupu do 1. třídy 6 let a 6 měsíců 6,50  
věk teoretického dosažení hranice 
2 bodů 

6 let a 4,5 měsíců 6,38 2,00 

  
rovnice regresní přímky y = 1,8465x - 9,7846 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9622 
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Příloha č. 27 - Grafy a tabulky celkového ohodnocení dívek 

Návyky připsaní a kreslení 
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Graf vývoje návyků při psaní a kreslení u dívek

Celkový průměr

Způsob sezení a držení těla

Úchop psacího náčiní

Postavení a uvolnění  ruky při
psaní a kreslení

zápis
do 1. tříd

nástup
do 1. třídy

1. termín 2. termín 3. termín
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Tabulka hodnocen návyků při psaní a kreslení u dívek 

 
1. 2. 3. 

způsob sezení a držení těla při práci 0,57 1,34 1,69 

úchop psacího náčiní 0,90 1,30 1,50 

postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na 
podložku 

1,30 1,55 1,85 

celkový průměr 0,85 1,40 1,71 

 
nejhorší celkové výsledky 0,38 0,85 1,15 

nejlepší celkové výsledky 1,31 1,77 2,00 

 
teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) cca 2 měsíce po zápisu 

 
rovnice regrese celkového průměru y = 0,1733x + 0,6826 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9976 
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Grafomotorické prvky 
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Tabulka hodnocení grafomotorických prvků u dívek 

 
1. 2. 3. 

horní kličky 1,00 1,47 1,67 

jednotažné cvičení 1,40 1,80 1,87 

dokreslování zubů pile 1,00 1,40 1,50 

celkový průměr 1,15 1,58 1,70 

 
nejhorší celkové výsledky 0,75 1,25 1,38 

nejlepší celkové výsledky 1,88 1,88 1,88 

  
teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) cca 2,5 měsíce po zápisu 

 
rovnice regrese celkového průměru y = 0,1125x + 1,0625 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9643 
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Volná kresba 

 
  



 112

Tabulka hodnocení kresby u dívek 

1. 2. 3. 
kresba lidské postavy 0,93 1,27 1,67 

kresba domu 1,67 1,40 1,67 

obě kresby 1,60 1,90 2,00 

celkový průměr 1,38 1,48 1,75 

nejhorší celkové výsledky 0,75 1,00 1,50 

nejlepší celkové výsledky 1,88 1,88 2,00 

teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) cca 4 měsíce po zápisu 

rovnice regrese celkového rpůměru y = 0,0717x + 1,2704 
koeficient spolehlivosti R² = 0,8637 
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Souhrn vývoje schopností dívek 
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Tabulka celkového vývoje u dívek 

1. 2. 3. 
návyky při psaní a čtení 0,85 1,40 1,71 

grafomotorické prvky 1,15 1,58 1,70 

kresba 1,38 1,48 1,75 

celkový průměr 1,08 1,47 1,72 

nejhorší celkové výsledky 0,72 1,03 1,45 

nejlepší celkové výsledky 1,59 1,83 1,90 

teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) cca 2,25 měsíce po zápisu 

rovnice regrese y = 0,1285x + 0,9495 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9998 
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Příloha č. 28 - Grafy a tabulky celkového ohodnocení chlapců 

Návyky při psaní a kreslení 
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Tabulka hodnocení návyků psaní a kreslení u chlapců 

 
1. 2. 3. 

způsob sezení a držení těla při práci 0,37 0,63 1,00 

úchop psacího náčiní 0,70 0,70 0,80 

postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak 
na podložku 

0,75 0,80 1,15 

celkový průměr 0,54 0,69 1,02 

 
nejhorší celkové výsledky 0,08 0,08 0,54 

nejlepší celkové výsledky 1,62 1,85 1,92 

 
teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) 

cca 12 měsíců po zápisu = cca 6 
měsíců po nástupu do 1. třídy 

 
rovnice regrese y = 0,0919x + 0,4117 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9028 
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Grafomotorické prvky 
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Tabulka hodnocení grafomotorických prvků u chlapců 

 
1. 2. 3. 

horní kličky 0,60 1,07 0,80 

jednotažné cvičení 1,07 1,33 1,53 

dokreslování zubů pile 0,90 1,00 1,10 

celkový průměr 0,85 1,15 1,15 

    
nejhorší celkové výsledky 0,13 0,25 0,50 

nejlepší celkové výsledky 1,88 1,75 1,88 

 
teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) 

cca 13 měsíců po zápisu = cca 7 
měsíců po nástupu do 1. třídy 

 
rovnice regrese y = 0,0632x + 0,8184 
koeficient spolehlivosti R² = 0,8421 
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Volná kresba 
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Tabulka hodnocení kresby u chlapců 

 
1. 2. 3. 

kresba lidské postavy 0,93 1,33 1,67 

kresba domu 1,53 1,27 1,73 

obě kresby 1,10 1,70 1,70 

celkový průměr 1,20 1,40 1,70 

    
nejhorší celkové výsledky 0,25 0,63 1,50 

nejlepší celkové výsledky 1,75 1,88 2,00 

 
teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) 

cca 4 měsíce po zápisu = cca 2 
měsíce před nástupem do 1. třídy 

 
rovnice regrese y = 0,0974x + 1,0763 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9481 
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Souhrn vývoje schopností chlapců 
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Tabulka celkového hodnocení u chlapců 

 
1. 2. 3. 

návyky při psaní a kreslení 0,54 0,69 1,02 

grafomotorické prvky 0,85 1,15 1,15 

kresba 1,20 1,40 1,70 

celkový průměr 0,81 1,01 1,24 

 
nejhorší celkové výsledky 0,14 0,28 0,79 

nejlepší celkové výsledky 1,72 1,83 1,93 

 
teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) 

cca 9,5 měsíce po zápisu = cca 1,5 
měsíce po nástupu do 1. třídy 

 
rovnice regrese y = 0,0855x + 0,7073 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9798 
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Příloha č. 29 - Grafy a tabulky zhodnocení celé skupiny dětí 

Návyky při psaní a kreslení 
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Tabulka hodnocení návyků psaní a kreslení u všech dětí 

 
1. 2. 3. 

způsob sezení a držení těla při práci 0,47 0,99 1,34 

úchop psacího náčiní 0,80 1,00 1,15 

postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, 
tlak na podložku 

1,03 1,18 1,50 

celkový průměr 0,69 1,05 1,36 

 
nejhorší celkové výsledky 0,08 0,08 0,54 

nejlepší celkové výsledky 1,62 1,85 2,00 

 
teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) 

cca 5 měsíců po zápisu = cca 1 
měsíc před nástupem do 1. třídy 

 
rovnice regrese celkového průměru y = 0,1326x + 0,5472 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9933 
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Grafomotorické prvky 
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Tabulka hodnocení grafomotorických prvků u všech dětí 

1. 2. 3. 
horní kličky 0,80 1,27 1,23 

jednotažné cvičení 1,23 1,57 1,70 

dokreslování zubů pile 0,95 1,20 1,30 

celkový průměr 1,00 1,36 1,43 

nejhorší celkové výsledky 0,13 0,25 0,50 

nejlepší celkové výsledky 1,88 1,88 1,88 

teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) cca v době nástupu do 1. třídy 

rovnice regrese celkového průměru y = 0,0878x + 0,9405 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9278 
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Volná kresba 
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Tabulka hodnocení kresby u všech dětí 

 
1. 2. 3. 

kresba lidské postavy 0,93 1,30 1,67 

kresba domu 1,60 1,33 1,70 

obě kresby 1,35 1,80 1,85 

celkový průměr 1,29 1,44 1,73 

 
nejhorší celkové výsledky 0,25 0,63 1,50 

nejlepší celkové výsledky 1,88 1,88 2,00 

 
teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) 

cca 4 měsíce po zápisu = cca 2 
měsíce před nástupem do 1. třídy 

 
rovnice regrese celkového průměru y = 0,0845x + 1,1734 
koeficient spolehlivosti R² = 0,9158 
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Souhrn vývoje schopností všech dětí dohromady 
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Tabulka celkového hodnocení u všech dětí 

 
1. 2. 3. 

návyky při psaní a kreslení 0,69 1,05 1,36 

grafomotorické prvky 1,00 1,36 1,43 

kresba 1,29 1,44 1,73 

celkový průměr 0,94 1,24 1,48 

 
nejhorší celkové výsledky 0,14 0,28 0,79 

nejlepší celkové výsledky 1,72 1,83 1,93 

 

teoretické dosažení hodnoty 2 (celkový průměr) 
cca 5 měsíců po zápisu = cca 1 
měsíc před nástupem do 1. třídy 

 
rovnice regrese y = 0,107x + 0,8284 

koeficient spolehlivosti R² = 0,9977 

  
 


