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Anotace 

 

Diplomová práce byla zaměřena na ověření úrovně grafomotorických dovedností 

vybraných předškolních dětí. Cílem výzkumného šetření 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. V teoretické části diplomové práce, byl popsán význam grafomotoriky 

pro výuku psaní a oblasti mající vliv na její úroveň.  V praktické části bylo pracováno s 

výsledky prací dětí ze tří termínů výzkumu v posledním roce před nástupem školní 

docházky. Práce ukazuje nezbytnost cílené přípravy předškolních dětí v oblasti 

grafomotoriky a přináší v praxi snadno využitelnou metodiku ověřování její úrovně.   

 

 

 

Annotation 

 

This thesis was aimed at verifying a level of graphomotor skills of selected preschool 

children. The aim of the research was to record changes in a development of 

graphomotor skills and summarizes the most common problems which may affect the 

level of graphomotor skills of the children in the last year before the start of compulsory 

schooling. The importance of graphomotor skills for teaching writing and areas which 

are affecting its level are described in the theoretical part of the thesis. The children's 

works which originated form three terms of research in the last year before those 

children entered the school were used in the theoretical part of this thesis. The thesis 

shows a need for a targeted training of the preschool children in the graphomotor skills 

and it brings an easily applicable verification methodology of graphomotor skills level 

for practical use. 
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Úvod 

V dnešní době je téma nástupu do základní školy z hlediska připravenosti dítěte velmi 

diskutované. Rodiče se stále více zajímají, co všechno by mělo jejich dítě umět před 

vstupem do první třídy. Stejně tak se i základní školy snaží rodiče informovat o svých 

požadavcích na budoucí prvňáčky. Důvodem je snaha usnadnit dětem nástup do školy. 

Základní školy vycházejí z předpokladu, že budou-li mít rodiče dostatek relevantních 

informací o požadavcích kladených na děti na počátku školní docházky, budou je moci 

lépe připravit na počátek nového období v  životě a nově vzniklou situaci jim tímto 

způsobem výrazně ulehčit. Obě strany si uvědomují, že nástup do školy je jedním 

z výrazných a náročných mezníků v životě dětí a velmi záleží na jeho úspěšném 

zvládnutí.  

 

Jedním ze základních požadavků školy kladených na budoucí prvňáčky je dosažení 

úrovně grafomotoriky odpovídající věku šesti let, tj. věku daného školským zákonem 

pro nástup povinné školní docházky. Tento požadavek na úroveň grafomotoriky je 

nezbytný, z důvodu přímé vazby grafomotorických dovedností s dovednostmi kreslení a 

psaní. Většina dětí se do školy velmi těší, chtějí se naučit číst a psát. Pokud však nemají 

dostatečně rozvinutou grafomotoriku, psaní pro ně bude velmi náročné, a i přes velké 

úsilí nebude odpovídat požadavkům školy. Pro takové děti se pak může stát psaní 

frustrujícím. Psaní je jedna ze základních dovedností, kterou si mají děti osvojit na 

počátku školní docházky a úroveň jejího zvládnutí, popřípadě nezvládnutí, značně 

ovlivní další průběh vzdělávání jedince. Proto je úroveň grafomotoriky jednou ze 

stěžejních oblastí při posuzování školní připravenosti dítěte. 

 

A protože je tato problematika společná dvěma vědním oborům – psychologii i 

pedagogice, vycházela jsem ve své práci ze zdrojů pedagogických i psychologických. 

Jsem přesvědčená, že oba úhly pohledu jsou pro pochopení daného tématu nezbytné.  

 

Grafomotorika má velký význam na zvládnutí počátečních požadavků kladených na děti 

v běžných základních školách u nás, což bylo hlavním důvodem pro výběr tématu této 
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diplomové práce. Pro výběr tohoto tématu jsem ale měla i osobní důvody. Výzkum 

úrovně grafomotoriky předškolních dětí měl probíhat ve školním roce 2010 / 2011, 

přičemž v následujícím školním roce 2011 / 2012 jsem měla nastoupit (a nakonec i 

nastoupila) jako třídní učitelka do první třídy. Zpracování tohoto tématu tedy pro mne 

znamenalo i příležitost, jak získat co možná nejlepší představu o tom, na jaké 

grafomotorické úrovni by mohly děti v době nástupu do první třídy být, a na jaké 

problémy a úskalí se mohu předem připravit, abych je s dětmi v první třídě sama mohla 

úspěšně zvládnout a překonat. 

 

Cílem této práce bylo zjistit změny ve vývoji grafomotoriky u vybraných dětí z vybrané 

pražské mateřské školy během posledního roku před jejich nástupem do základní školy. 

V úvodu bych ráda upozornila na skutečnost, že se v této práci nezabývám dětmi se 

smyslovým a pohybovým postižením, ani s jinými neurologickými diagnózami, dětmi 

s hyperkinetickou poruchou (ADHD), s nevýhodným typem laterality, s psychickými 

poruchami, ani dětmi s mentální retardací nebo poruchami autistického spektra, protože 

tyto děti si zaslouží speciální pozornost, pro kterou v této práci není dostatečný prostor. 

Zvláštní pozornost není věnována ani levákům, protože ti nebyli zahrnuti do 

výzkumného vzorku v praktické části, a také proto, že metodika rozvoje grafomotoriky 

a psaní se u praváků a leváků mírně odlišuje. 

 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické 

části se zabývá základním vzděláváním a jeho vymezením v českém zákonodárství. 

Domnívám se, že velký význam grafomotoriky, nezbytného předpokladu schopnosti 

psaní, lze nejlépe objasnit dokladem o požadavku, který na psaní kladou české zákony, 

které mají požadavek na gramotnost obyvatelstva. 

 

Navazující druhá kapitola objasňuje, jak velkým zlomovým bodem v životech dětí je 

nástup do první třídy. Poukazuje na některé z možných problémů, které tato nová 

životní situace může dětem i jejich rodinám přinášet. Dále je kapitola zaměřena na 

problematiku školní připravenosti při vstupu dětí do základní školy. Zabývá se 

možnostmi odkladu školní docházky u dětí, které jsou na vyučování nepřipraveny, jako 
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jednou z možností prevence proti jejich selhání v prvním ročníku a návazných problémů 

v ročnících následujících. 

 

Třetí kapitola je zaměřena na grafomotoriku jako takovou. Objasňuje vztah jemné a 

hrubé motoriky s grafomotorikou v závislosti na jejích vývojových etapách. Zabývá se 

významem laterality a vnějšími podmínkami, které ji ovlivňují.  Dále podrobněji 

vysvětluje vliv grafomotoriky na dovednost psaní jako jednu ze základních schopností, 

kterou dítě získává v průběhu povinné školní docházky. Osvětluje problematiku 

uvolňovacích a grafomotorických cviků.  

 

Závěrečná čtvrtá kapitola teoretické části poukazuje na možné problémy 

v grafomotorice. Odkazuje na jejich fyziologické příčiny a zabývá se vlivy těchto potíží 

na dovednost psaní. V neposlední řadě také objasňuje význam psaní. 

 

V úvodu praktické části je popsán cíl, výzkumný vzorek, kritéria hodnocení, průběh 

výzkumu a metodika zpracování dat. V dalších kapitolách jsou zde podrobně rozebrány 

výsledky jednotlivých dětí a hodnocení jejich úrovně, přičemž ukázky prací dětí, 

tabulky s jejich ohodnocením a graficky názorně zpracované výsledky jsou uvedeny 

v přílohách této diplomové práce. V závěru praktické části jsou shrnuty výsledky 

výzkumu celého vzorku dětí. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Předškolní a základní vzdělávání v ČR 

Vzdělávání v České Republice se řídí Školským zákonem Sb. 49/2009. Charakteristiku 

základního vzdělávání jako jediného vzdělání povinného pro celou populaci, s odkazy 

na příslušné části školského zákona týkající se plnění povinné školní docházky, 

organizace základního vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání, dosažení stupně 

základního vzdělání a ukončení základního vzdělávání lze nalézt například 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, dále jen RVP ZV (viz 

příloha č. 1). Na tomto místě uvádím pouze dva výňatky ze zákona, které mají největší 

význam pro tuto práci. Týkají se obecného plnění povinné školní docházky a možnosti 

odkladu povinné školní docházky: 

 

14. § 36 odstavec 3 zní: 

„(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne 

šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být 

přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně 

tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí 

dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky 

podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 

podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný 

zástupce.“ (Sb. 49/2009, s. 691) 

 

Z předchozího odstavce vyplývá, že Školský zákon Sb.49/2009 umožňuje zákonným 

zástupcům dítě požádat o odklad plnění povinné školní docházky. Tato možnost je 

v zákoně definována takto: 

 

 

 



 14

15. § 37 odstavec 1 zní: 

„(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 

a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v 

němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné 

školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 

příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné 

školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý 

rok věku.“. (Sb. 49/2009, s. 691 - 692) 

 

Cíle základního vzdělávání v ČR jsou uvedeny v příloze č. 2. Etapa základního 

vzdělávání přímo navazuje na výchovu a vzdělávání v rodině a často také na 

instituciální předškolní vzdělávání v mateřských školách a přípravných třídách 

základních škol. Toto předškolní vzdělávání je nepovinné, avšak navštěvuje jej vysoké 

procento předškolních dětí. Proto i pro tento druh vzdělávání je na základě Školského 

zákona sestaven Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Jak je tento 

nepovinný druh vzdělávání ukotven v zákoně, se můžeme dočíst například v Rámcovém 

vzdělávacím programu předškolního vzdělávání, dále jen RVP PV: 

 

„Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školským zákonem) se předškolní vzdělávání stává legitimní součástí systému 

vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a 

řízeného požadavky a pokyny MŠMT… Předškolní vzdělávání je institucionálně 

zajišťováno mateřskými školami (včetně mateřských škol s upraveným vzdělávacím 

programem), popř. je realizováno v přípravných třídách základních škol. Mateřská 

škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy. V procesu 

vzdělávání i v jeho organizaci se proto řídí obdobnými pravidly jako školy ostatní.“ 

(RVP PV, 2004, s. 7) 

 

Na základě ustanovení Školského zákona Sb. 49/2009 jsou vydány rámcové vzdělávací 

programy. Tyto vzdělávací programy nahrazují předchozí učební osnovy. V  

každém dokumentu je vysvětleno, proč vznikly rámcové vzdělávací programy a jaká je 

struktura vzdělávání u nás. V tomto případě je využito citace z Rámcové vzdělávacího 
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programu pro základní vzdělávání, platí však obecně: „V souladu s novými principy 

kutikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR 

(tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací 

soustavy zavádí nový systém kutikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3do 19 

let.“ (RVP ZV, 2007, s. 9)  

 

„Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní.“ Rámcové 

vzdělávací programy jsou součástí státní úrovně a jsou vydávány pro jednotlivé obory 

vzdělávání. Jednotlivé programy definují povinný obsah, rozsah a podmínky 

vzdělávání. Každá škola si vytváří svůj školní vzdělávací program na základě 

odpovídajícího rámcového vzdělávacího programu. Škola se zavazuje školní vzdělávací 

program dodržovat. (RVP ZV, 2007, s. 9) 

1.1 Zakotvení dovednosti psaní v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV) 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je podle dokumentu RVP ZV rozdělen do 

devíti vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více 

obsahově blízkými vzdělávacími obory (viz příloha č. 3). Diplomová práce se zaměřuje 

pouze na část vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, který je součástí vzdělávací 

oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento obor je tvořen třemi specifickými složkami: 

• Komunikační a slohová výchova 

• Jazyková výchova 

• Literární výchova 

 

Velký význam psaní potvrzuje i RVP ZV, v němž je tato dovednost zakotvena, a kde je 

zároveň vymezeno, jaké úrovně má žák dosáhnout. Na prvním stupni základní školy je 

psaní součástí Komunikační a slohové výchovy. (RVP ZV, 2007, s. 20) Rozvíjení 

správného používání písemné podoby českého jazyka jedním ze zásadních požadavků 

RVP na tuto vzdělávací oblast, jež je významnou složkou výchovně vzdělávacího 

procesu.  
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V očekávaných výstupech za první období prvního stupně ve složce komunikační a 

slohové výchovy nalezneme tato očekávání, jež by měl žák splňovat z hlediska 

dovednosti psaní: 

• „Žák zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. 

• Žák píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; 

kontroluje vlastní písemný projev 

• Žák píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.“  

(RVP ZV, 2007, s. 22) 

 

Učivem prvního stupně v písemném projevu se podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání rozumí: 

• „základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena 

zraku, zacházení s grafickým materiálem);  

• technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava 

textu);  

• žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; 

zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis;  

• jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování.“  

(RVZ ZV, 2007, s. 22) 

 

Této práce se týkají první dva body. Podrobněji byla oblast počátečního psaní rozepsána 

ve verzi RVP ZV, 2005: 

• „rozvíjení psychomotorických schopností 

• rozvíjení jemné motoriky 

• rozvíjení pohybové koordinace 

• psaní písmen, slabik, slov, vět, číslic i podle nápovědy 

• opis psacího písma 

• přepis jednoduchého tištěného textu 

• základní hygienické návyky při psaní 

• technika psaní – automatizace psacího pohybu 

• plynulé psaní slov 
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• úprava – nadpis, okraje, vzdálenost mezi písmeny a slovy“ 

(RVP ZV, 2005, s. 17) 

1.2 Vytváření předpokladů pro dovednost psát podle Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) 

Ve shodě s RVP ZV je také v RVP PV definován vzdělávací obsah rozpracovaný do 

jednotlivých oblastí (viz příloha č. 4). K vytváření předpokladu dovednosti psaní se 

nejvýrazněji vztahuje oblast Dítě a jeho tělo, mezi jehož dílčí cíle patří „rozvoj 

pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu“ (RVP PV, 2004, s. 16). Vzdělávací nabídku v tomto případě tvoří: 

• „nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)“ , které 

mají vliv na hygienické návyky při psaní, zejména na držení těla a způsob sezení 

při práci;  

• „manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 

náčiním, materiálem“ podporující jemnou motoriku, nezbytný předpoklad 

správného držení tužky;  

• „zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací)“, které podporují 

uvolnění ruky pro psaní a kreslení;  

• „konstruktivní činnosti“ opět související s rozvojem jemné motoriky; 

• „grafické činnosti“ přímo podporující oblast grafomotoriky 

(RVP PV, 2004, s. 16 – 17). 

 

Na základě těchto dílčích vzdělávacích cílů a vzdělávací nabídky jsou stanoveny 

očekávané výstupy pro tuto vzdělávací oblast. Ve vztahu k dovednosti psaní to jsou:  

• „zachovávat správné držení těla;  

• vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle 

pokynu;  

• ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty 

denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, 

zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, 
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nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 

nástroji apod.).“ (RVP PV, 2004, s. 17) 

 

Druhou oblastí mající významný vliv na dovednost psaní je Dítě a jeho psychika, 

konkrétně v její podoblasti Jazyk a řeč, kde mezi dílčí vzdělávací cíle patří „osvojení si 

některých poznatků a dovedností, které předcházejí psaní a rozvoj zájmu o psanou 

podobu jazyka…“ (RVP PV, 2004, s. 19) Ve vzdělávací nabídce u této oblasti 

nalezneme „grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen“. V očekávaných 

výstupech se však RVP PV grafickým vyjadřováním nezabývá.   

 

Vzhledem k vzájemné provázanosti oblastí a činností dítěte, lze také v ostatních 

oblastech nalézt dílčí úkoly podporující především rozvoj motoriky nebytný pro 

dovednost psát. Není však účelem této práce je zde všechny vyjmenovat. Na tomto 

místě bylo záměrem poukázat na význam předškolní přípravy na dovednost psaní. A 

zdůraznit význam této dovednosti poukázáním na její zakotvení v materiálech 

stanovených zákonem. 
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2. Vstup dítě do školy 

Nástup do školy je velkým zlomem v životě dítěte i celé jeho rodiny. Dítě vstupuje do 

nového světa – ze světa her do světa povinností. Dostává se do nového prostředí, 

poznává nové lidi. Získává tak nové sociální role – roli žáka a roli spolužáka. V těchto 

rolích se učí jednat a komunikovat. Mění se jeho sociální postavení – zvyšuje se jeho 

prestiž – je školákem. Přibývají mu nové povinnosti – musí se učit, nemůže si udělat 

volno, kdy chce a na jak dlouho chce. Toto vše nutně vede ke změně životního tempa a 

rytmu, na které bylo dítě zvyklé v předškolním období. Přechod od hry k pravidelnému 

učení a k celkové změně životního rytmu nemusí být vždy bezproblémový. Doba 

nástupu do školy je obdobím řady významných vývojových změn podmíněných zráním 

a  učením. Většina z nich je nezbytně důležitá pro úspěšné zvládnutí role školáka 

(Koláriková, Pupala, 2001).  

 

Na tyto velké změny v životě jsou děti ze strany rodiny i mateřské školy velmi často 

připravovány, aby je zvládly bez větších potíží. Také proto je v roce před nástupem 

dítěte do první třídy doporučováno zákonným zástupcům dítěte, aby dítě navštěvovalo 

mateřskou školu. Dokonce jsou v současné době vedeny diskuze, zda by docházka do 

mateřské školy v tomto období neměla být pro děti povinná ze zákona. Důvodem tohoto 

doporučení i snahy uzákonit pro předškolní děti docházku do mateřské školy je snaha 

pomoci jim zvyknout si na dětský kolektiv, krátkodobé odloučení od pečující osoby, 

cizí lidi a autoritu učitele, respektive učitelky. Dalším důvodem je snaha pomoci dětem 

v rozvinutí jejich schopností a dovedností do té míry, aby nástup do první třídy zvládly 

bez větších komplikací. Jedná se o snahu pomoci zejména dětem ze sociálně 

nepodnětného prostředí. Děti se do školy obvykle těší, zároveň jsou ale plny obav 

z toho, co je čeká a zda to zvládnou. I zde je tedy pomoc na místě.  

 

Přijímání dítěte do první třídy provází řada rituálů, jedním z nich je zápis. Pro dítě je 

zápis často prvním kontaktem se školou, kterou bude navštěvovat. Proto bývá ze strany 

školy velmi pečlivě připravován, aby dítě motivoval a podpořil v těšení se do školy. 

Značný, především diagnostický, význam má však také pro učitele, kteří se dozvídají 
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řadu informací o budoucích prvňáčcích. Učitelé mají možnost doporučit rodičům 

návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, logopedické ordinace, či jiného 

specializovaného zařízení, a také doporučit odklad povinné školní docházky v případě, 

že mají podezření na závažné nedostatky v některé ze stěžejních oblastí školní 

připravenosti. Faktory školní připravenosti hrají velkou roli při přijímání dítěte do první 

třídy, budou konkrétně popsány v následující podkapitole. Jejich význam pramení ze 

zvýšení nároků kladených na dítě v době nástupu do školy. Proto musí být dítě 

dostatečně psychicky i fyzicky vyvinuto a sociálně připraveno, aby se těmto změněným 

nárokům přizpůsobilo, bylo úspěšné a škola se pro něho nestala traumatem.  

 

Nástup do školy tedy znamená pro dítě a jeho rodinu výraznou změnu v dosavadním 

způsobu života. Jak je tento zlom v životě dítěte a jeho rodiny významný a náročný, 

dokládá celá řada pedagogů a psychologů ve svých odborných monografiích i v řadě 

publikací určených široké veřejnosti. Tyto publikace se také zabývají jednotlivými 

oblastmi školní připravenosti. V příloze č. 5 jsou některé z nich uvedeny.  

2.1 Školní připravenost a její oblasti 

Pojem školní připravenosti označuje stupeň vývoje, kterého by mělo dítě dosáhnout 

před nástupem do školy. Tento stupeň vývoje zahrnuje zdravotní, psychickou a sociální 

způsobilost dítěte nastoupit školní docházku a zvládnout požadavky výuky. 

„V pedagogicko-psychologickém pojetí znamená stav dítěte projevující se v takové 

úrovni jeho organismu, která mu umožňuje adaptaci na prostředí školy.“ (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2003, s. 243) A je výsledkem biologického zrání nervového systému 

a celé dosavadní zkušenosti dítěte. Je zapotřebí, aby dítě dosáhlo určité úrovně řeči, 

myšlenkových operací, pozornosti, soustředěnosti a sociálních dovedností. 

(Kropáčková, 2008)  

 

V rovině teoretické vedle sebe existují dva termíny – školní zralost a školní 

připravenost. Školní zralostí se zabýval již J. A. Komenský v 17. století. Samotný 

termín „Schulreife“ pochází z vídeňské psychologické školy Ch. Bühlerové z dvacátých 

let dvacátého století. Postupně se vžil i u nás a zhruba od 60. - 70. let dvacátého století 
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je běžně užíván (Klégrová, 2003). Později se někteří pedagogové i psychologové 

přikláněli spíše k termínu školní připravenost, jako k termínu obsahově širšímu, který 

v sobě zahrnuje i termín školní zralost. Postupně byl termín rozšířen o další rozměr – 

pedagogickou situaci, tedy o situaci ve škole, v konkrétní třídě, do které dítě vstupuje. 

Mluvíme tedy o připravenosti dítěte pro konkrétní školní systém (Valentová, 2001, s. 

220). V současnosti jsou souběžně používány oba termíny avšak s částečně rozlišnými 

významy. Školní zralost a školní připravenost znamenají připravenost dítěte na školu, 

tedy na vstup do první třídy. Avšak školní zralost v oblastech závislých na zrání 

organismu a školní připravenost v oblastech podmíněných učením. (Vágnerová, 2000, s. 

136)  

V této práci budu užívat pro přehlednost pouze termínu školní připravenost, ve smyslu 

pedagogické definice, kterou uvádí Valentová: „Školní připravenost znamená 

připravenost dítěte na školu, respektive na první třídu. Jedná se o komplexní 

charakteristiku, která zahrnuje stupeň biologického a psychického vývoje dítěte, 

sociální a výchovné vlivy i požadavky školy.“ (Valentová, 2001, s.220)  A dále 

pokračuje: „Školní připravenost a školní úspěšnost v počátečních třídách spolu velmi 

úzce souvisí. Úroveň školní práce dítěte pro školu připraveného odpovídá jeho 

možnostem nebo se od nich příliš neodlišuje.“ (Valentová, 2001, s. 221) 

 

Z hlediska psychologie tento termín vysvětluje Vágnerová: „Školní připravenost je 

jedním z předpokladů přijatelného zvládnutí role školáka. Jde především o určitou 

úroveň zralosti centrální nervové soustavy, která se projevuje změnou celkové reaktivity 

dítěte, zvýšenou odolností k zátěži a schopností koncentrace pozornosti. Zrání ovlivňuje 

i rozvoj motoriky a senzorické koordinace, zrakového a sluchového vnímání. Školní 

úspěšnost závisí i na rozvoji poznávacích schopností, které ovlivňují zrání i učení. 

Podmínkou přijatelné adaptace na školu je rovněž dosažení určité úrovně 

autoregulace.“ (Vágnerová, 2000, s. 146) Nejčastěji uváděné složky školní 

připravenosti tedy jsou: psychická, tělesná, sociální a emoční. Podrobněji jsou popsány 

v příloze č. 6. Aby bylo dítě ve škole úspěšné, musí každá složka školní připravenosti 

dosáhnout tzv. prahové úrovně. Do školní připravenosti bývá zahrnována i pracovní 

připravenost. Dítě jeví ještě zájem o hru, ale začíná se už také zajímat o činnosti 

připomínající školní úkoly. Charakteristickými znaky pracovní připravenosti jsou 
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samostatnost, aktivita, schopnost udržet pozornost delší dobu a účastnit se řízené 

činnosti.  

2.2 Význam zjišťování školní připravenosti 

Všechny výše uvedené změny spojené s nástupem do školy jsou pro dětský organismus 

značně náročné. Proto je důležité, aby do školy nastupovaly děti připravené psychicky, 

sociálně i zdravotně. Pro děti školsky nepřipravené je tato zátěž natolik vysoká a 

obtížně zvládnutelná, že může ohrozit jejich školní úspěšnost hned na samém počátku 

školní docházky, což má na děti velmi negativní vliv po stránce psychické, sociální i 

zdravotní. Nastoupí-li do školy nepřipravené dítě, je vystaveno dlouhodobé stresové 

situaci, která na něho negativně působí. Svou intelektovou kapacitu nemůže dítě 

adekvátně využít pro malou schopnost koncentrace. A tak se stává, že i šikovné a 

inteligentní děti pro dočasné vývojové opoždění či pro nějaký dílčí nedostatek zbytečně 

selhávají. Požadavky, na které nestačí, především u fyzicky slabších dětí vedou k 

přetěžování, zvýšené únavě, vyčerpání, zvýšení nemocnosti dítěte, pocity méněcennosti 

vůči větším a silnějším spolužákům. Zvýšená nemocnost pro dítě znamená velký počet 

zameškaných hodin a tím i zvýšené nároky na dohánění učiva.  

 

Škola je však také místem socializace, hrozí zde vznik řady psychosociálních problémů. 

U dítěte, které ještě není na školu připravené, dochází k ohrožení jeho školní úspěšnosti. 

Může se formovat negativní sebepojetí, dítě vidí sebe samo jako neúspěšné, méněcenné, 

což může vyústit až k rozvoji syndromu tzv. neúspěšného dítěte. Dalšími problémy 

mohou být – rozvoj neurotických projevů, například školní fobie, poruchy příjmu 

potravy, dále poruchy chování, jako je negativismus, zvýšená agresivita atd. Může se 

objevit i problém se začleněním dítěte do utvářející se třídní skupiny. Dítě školsky 

neúspěšné často stojí na okraji kolektivu.  

 

„Nastoupí-li do první třídy dítě nepřipravené, mohou nastat jen dvě alternativy, obě 

špatné. V obou případech u dítěte převládá pocit neúspěšnosti nebo alespoň dojem, že 

vzdělání je děsná dřina. Dítě bude dlouho a s obtížemi dohánět své spolužáky. Jeho 

výsledky budou průměrné i přesto, že úrovní intelektu by mělo na podstatně vyšší výkon. 
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I o trochu méně nadaný spolužák, který však měl odklad školní docházky, na tom bude 

lépe prostě proto, že je starší a na školní zátěž proto lépe vybavený. Horší varianta 

nastane, když je dítě vráceno zpět do mateřské školky, protože je hravé, nápadně 

nesoustředěné  a na výuku nestačí. Toto řešení je však krajní. Nastoupí-li do školy dítě s 

dostatečně zralou CNS, půjde mu všechno snáz, bude se učit s chutí a pocit úspěchu 

způsobí, že jeho postoje ke vzdělávání budou kladné.“ (Kutálková, D., 2005, s. 130) 

 

Všechny tyto důvody jsou velmi závažné, proto je nesmírně důležité posoudit 

připravenost dítěte pro vstup do školy, a to po všech stránkách. Aby dítě nemuselo 

dostat odklad školní docházky, je zde snaha o včasné zjištění nedostatků dítěte a jejich 

včasnou nápravu. Přesto je odklad školní docházky u nás jednou z nejčastějších variant 

jak pomoci dítěti – v současné době se týká u nás téměř čtvrtiny dětí ročně.  

 

Odklad povinné školní docházky poskytuje dítěti čas na rozvoj v těch oblastech, které 

byly shledány jako nedostatečně rozvinuté. Nejedná se tedy o tzv. prodloužení dětství, 

jak se někteří rodiče mylně domnívají, ale o čas, který by měl být smysluplně využit ke 

kompenzaci možných nedostatků dítěte. S dítětem je nutné individuálně pracovat, 

zaměřit se na oblasti, ve kterých má dítě nedostatky. Pokud je dítě ponecháno jen samo 

sobě s tím, že se vše samo upraví, ve většině případů k žádnému zlepšení nedojde a 

odklad povinné školní docházky se v tomto případě ukáže lichým.  

 

Plná připravenost dítěte však není nutnou podmínkou pro vstup do školy. Škola by měla 

dispozice dítěte soustavně rozvíjet, každý učitel by měl znát vývojovou úroveň svých 

žáků a přizpůsobit učební podmínky jejich aktuálním možnostem. 

 

Nejsou-li si rodiče jisti zda je jejich dítě na školu připravené, mohou se obrátit na 

odborníky. Mohou využít konzultací v MŠ a ZŠ nebo mohou požádat o vyšetření dítěte 

v pedagogicko-psychologické poradně, případně ve speciálně pedagogickém centru.  
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3. Grafomotorika 

Odpověď na otázku – co je grafomotorika, lze nalézt v řadě publikací zabývajících se 

touto problematikou. Všechny vysvětlují tento termín různými slovy avšak s téměř 

stejným významem. Podrobnou definici můžeme nalézt například u Bednářové, 

Šmardové (2006, s. 5): „Termínem grafomotorika rozumíme tu část jemné motoriky a 

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

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

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

senzomotorická koordinace, prostorové vnímání, volní úsilí, pozornost.“ Můžeme 

doplnit velký vliv celkové motorické zdatnosti dítěte, laterality, schopnost 

představivosti a reprodukce. Podobně, ale stručněji vysvětluje termín grafomotoriky 

také Kucharská, Švancarová (2004, s. 35): „Grafomotorikou označujeme soubor 

psychomotorických aktivit, které vykonáváme při kreslení a psaní.“ Ještě stručněji, 

avšak se stejným významem ji definuje Kutálková jako „pohyby nutné pro psaní“ 

(2005, s. 112).  

        

Jak je z výše uvedených definic patrno, jedná se o komplexní schopnost, která souvisí 

s řadou dalších předpokladů, schopností a dovedností jedince. Ty mohou nejen 

podporovat její zdravý vývoj, ale také jej zpomalovat a ohrožovat. Pokud má tedy dítě 

problémy v oblasti grafomotoriky, je nutno pečlivě posoudit všechny okolnosti, protože 

příčina nemusí být přímo v oblasti grafomotoriky, ale může se v ní pouze projevovat 

jako důsledek. Proto nám grafomotorika může sloužit jako vhodný nástroj pro 

diagnostiku řady jiných problémů a poukazuje na vývojovou úroveň jedince. Z toho 

vyplývá, že diagnostický význam grafomotoriky je značný.  

 

Sama o sobě však slouží především jako předpoklad schopností kreslit a psát. Bez 

dostatečně rozvinuté grafomotoriky nemůže dítě v první třídě zvládnout nároky, které 

jsou na něho v hodinách psaní a kreslení kladeny. 
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3.1 Souvislost hrubé a jemné motoriky s grafomotorikou 

Z výše uvedených definic vyplývá, že grafomotorika je částí motoriky, tedy „celkové 

pohybové schopnosti organismu“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 128). Tato oblast 

je velmi rozsáhlá a proto ji pro přehlednost rozdělujeme do několika částí:  

• Hrubá motorika 

• Jemná motorika 

• Grafomotorika 

• Motorika mluvních orgánů 

• Motorika očních pohybů 

• Psychomotorika  

• Senzomotorika 

 

Nesmíme zapomínat na jejich propojenost a vzájemnou závislost. Tato diplomová práce 

je zaměřena na oblast grafomotoriky, kterou však od ostatních částí nelze zcela oddělit, 

a proto je třeba uvádět grafomotoriku v kontextu všech motorických složek a dalších 

významných faktorů, které úroveň motoriky ovlivňují a tvoří v podstatě jakýsi základ, o 

který se opírá. Jsou to vnímání vlastních pohybů, vnímání rovnováhy, vnímání 

svalového napětí, hmatové vnímání. Z důvodu těchto souvislostí považuji za nezbytné 

ukázat vývoj grafomotoriky v kontextu motorického vývoje rukou jedince. Tabulka 

motorického vývoje rukou viz příloha č. 7.  

 

Ze zmíněné tabulky je zřejmé, že vývoj jedince probíhá postupně od hrubé motoriky, 

přes jemnou motoriku ke grafomotorice. Proto bychom měli také při obtížích 

s kreslením a prováděním grafomotorických prvků začít nápravu od začátku, od 

vývojově nejstarších etap, tedy od hrubé motoriky. Bez jejího dostatečného zvládnutí 

nemůže dítě bezproblémově zvládat úkony kladoucí nároky na jemnou motoriku, tím 

méně na grafomotoriku.  

 

Vliv hrubé motoriky na grafomotoriku je zřejmý, protože pohyby při kreslení a psaní 

vycházejí z pohybu velkých kloubů. Hrubá motorika zahrnuje pohyby trupu, končetin a 

hlavy. Patří do ní činnosti jako chůze, běh, lezení, skákání, přelézání, podlézání, chůze 
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po schodech a po kládě, házení a chytání míče a řada dalších činností. Dítě je vhodné 

v těchto činnostech podporovat a umožňovat mu jejich dostatečné procvičení, nechat 

mu dostatečný prostor pro pohyb venku a hry s vrstevníky, které tyto pohyby zahrnují. 

Pokud má dítě v této oblasti dlouhodobě problémy a nedaří se mu je překonat, je 

žádoucí obrátit se na odbornou pomoc a začít docházet dle doporučení např. na 

rehabilitace. Pokud by se tato situace neřešila, mohlo by mít později dítě problémy 

v jemné motorice a grafomotorice, což by mohlo vést k selhávání ve škole, protože 

hrubá motorika tvoří základ pro jemnější a přesnější pohyby rukou a prstů, tedy jemnou 

motoriku.  

 

Jemná motorika zahrnuje jemnější pohyby menších svalových skupin ruky a prstů, je 

výrazně náročnější na přesnost. Nejlépe ji procvičíme při běžných denních činnostech 

souvisejících se sebeobsluhou – oblékáním a svlékáním oblečení, nazouvání a 

vyzouvání bot, s osobní hygienou a drobnějšími úkony v domácnosti. Umožnit dítěti, 

aby samostatně nebo jen s malou dopomocí provádělo tyto činnosti, je nejlepší způsob, 

jak podpořit přirozený vývoj jemné motoriky. Na tuto oblast motoriky je také zaměřena 

řada dětských her, jako jsou například puzzle, různé stavebnice a skládanky, pexeso, 

dále řada výtvarných činností jako je stříhání, lepení, mačkání papíru, vytrhávání 

z papíru a řada dalších. Čím různorodější činnosti bude dítě provádět, tím všestranněji 

se bude rozvíjet nejen po stránce motorické, ale také z hlediska zrakového vnímání, 

prostorové orientace, koncentrace pozornosti, rozvíjení fantazie a řady dalších 

schopností a dovedností, myšlení nevyjímaje. 

 

Pokud není dostatečně rozvinuta hrubá a jemná motorika, nelze efektivně rozvíjet 

grafomotoriku. Neboť hrubá a jemná motorika tvoří základ dalším jemnějším a 

složitějším pohybům (Zelinková, 1994). Pokud tyto základy nejsou dostatečně pevné 

nebo pokud chybí docela, nemá grafomotorika z čeho vycházet a chybí jí dostatečný 

prostor pro rozvoj. Pro psaní i kreslení potřebuje dítě být schopno správně sedět, tedy 

držet vzpřímené tělo, opírat se dolními končetinami o podložku a dodržovat správnou 

vzdálenost  od papíru i psacího náčiní a vést pohyb paže z ramene, tedy z oblasti hrubé 

motoriky. Také dítě, které má například problémy s manipulací s drobnějšími předměty, 

bude mít problém s udržením psacího náčiní v ruce a bude mu často vypadávat. Svaly 
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jeho ruky a prstů ještě nejsou natolik vyvinuty, aby dlouhodoběji psací náčiní udržely. 

Tento typ činnosti není dostatečně zautomatizován, aby se na něj nemuselo dítě 

soustředit a mohlo se věnovat jiné činnosti, na držení psacího náčiní závislé. 

Soustředění na tuto činnost dítěti odčerpává značné množství energie a pozornosti. Dítě 

proto nemá dostatek sil na procvičování grafomotorických prvků.  

 

Jak je patrno, zapojujeme při psaní či kreslení mnoho svalových skupin. Proto je tento 

pohyb pro děti zpočátku velmi náročný. Nesprávné sezení nebo držení tužky značně 

přetěžuje některé svalové skupiny, ty se velmi rychle unaví a jejich únava se rychle 

přenáší i na celý zbytek těla, což je důvodem proč psaní dítě velmi vysiluje.  

 

Cesta, ke správnému držení těla i uvolnění ruky je dlouhodobou záležitostí. Proto je 

vhodné zařazovat kratší, avšak častá cvičení, než jednorázově dlouhá cvičení, která jsou 

kromě vysoké náročnosti po fyzické stránce, také velmi náročná na udržení pozornosti, 

kterou děti předškolního a na počátku mladšího školního věku udrží jen velmi krátce, 

v řádech minut. Dlouhá cvičení děti nejen zbytečně vysilují, ale pro svou náročnost také 

od práce odrazují, což je přesný opak našeho cíle. 

3.2 Vývoj grafomotoriky a kresby s důrazem na předškolní děti 

Stejně jako fyzický i psychický vývoj každého jedince prochází určitými po sobě 

jdoucími fázemi, tak i vývoj kresby a grafomotoriky má své zákonitosti a etapy, které 

následují za sebou a které při zdravém vývoji nelze přeskakovat. Tyto etapy rozvoje 

dětské kresby a grafomotoriky jsou nastíněny níže. I přesto však mohou být mezi dětmi 

velké rozdíly.  A tak tedy jako některé dítě chodí již v deseti měsících a jiné až 

v osmnácti, tak některé děti produkují výrazně kvalitativně zdařilejší kresby než jiné ve 

stejném věku. Další rozdíly jsou u dětí i v zájmu o kreslení. Obecně sice platí, že děti 

mají potřebu se prostřednictvím kresby vyjádřit a že je tato činnost naplňuje radostí, 

avšak neplatí to zcela. Některé děti jsou kreslením mnohem více zaujaty, jiné tuto 

činnost příliš nevyhledávají. Toto má samozřejmě také vliv na úroveň kresby. Děti, 

které kreslí rády a často, mají s kresbou více zkušeností, více si vyzkoušely, osvojily si 

řadu dovedností a proto je výsledek jejich snažení zdařilejší.  
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Nesmíme však také zapomínat na obsahovou stránku kresby, která také podléhá jistým 

zákonitostem, ale může mít i své odchylky. Není výjimkou, že chlapci zaujatí 

automobily nechtějí kreslit nic jiného. Tak by se mohlo zdát, že jsou opožděni ve 

vývoji, když nekreslí lidskou postavu nebo ji kreslí na vývojově nižší úrovni, ale jen 

proto, že kresba lidské postavy, na které obvykle bývá vývoj dětské kresby vysvětlován, 

nezajímá. Na druhé straně automobily bývají precizně propracovány s řadou detailů. 

Není proto třeba se vždy hned znepokojovat, pokud vývoj neprobíhá přesně podle 

tabulek. Dnes již téměř ve všech publikacích bývá zdůrazněno, že údaje o věku jsou 

pouze orientační. Každý jedinec se rozvíjí individuálně, vlastním tempem. Také názory 

jednotlivých autorů publikací se mírně rozcházejí. Níže popsaná podoba vývoje dětské 

kresby a grafomotoriky se opírá především o informace získané z českých zdrojů, 

zejména od autorek publikací s touto tématikou Bednářové, Šmardové a vývojové 

psychologie Trpišovské, Vacínové. U jiných autorů můžeme nalézt mírné rozdíly, 

například v publikaci od Looseové, Piekertové, Dienerové (2001) (viz příloha č. 8). 

Tyto drobné rozdíly v podstatě poukazují na individualitu dětí, jejichž vývoj probíhá 

různým tempem, a nelze jej tedy vtěsnat do přesných norem a tabulek.  

3.2.1. Vývoj grafomotoriky 

Dítě může projevit zájem o kreslení velmi brzy, pokud k němu dostane příležitost. 

Tužka, stejně jako jiné předměty, je pro něho zajímavým objektem ke zkoumání a 

skutečnost, že zanechává stopy jej, nenechává v klidu. Batolata drží tužku, stejně jako i 

řadu jiných předmětu, tzv. dlaňovým úchopem – tužka spočívá v celé dlani, jedná se o 

fyziologický úchop přiměřený věku, protože dítě ještě nemá dostatečně rozvinutou 

jemnou motoriku, aby zvládlo držet tužku jen v prstech.  

 

Prvními výsledky dětské snahy jsou čáranice. Zpočátku dítě jen volně čárá všude kolem 

sebe. Někdy se na papír trefí, někdy ne, stejně tak se mu ne vždy podaří zanechat na 

papíře tužkou stopu. Samotný pohyb při kreslení je pro dítě důležitější než výsledek. 

Pohyb paže vychází z ramene a je kyvadlový, proto také vznikají jakési mírné oblouky. 

Jak se dítě postupně zdokonaluje v tomto pohybu, začíná postupně zapojovat i loket a 
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později zápěstí, což mu umožňuje vést čáranice v různých směrech. „Od osmnácti 

měsíců se rozvíjí kontrola pohybu, jeho rychlosti a směru a stejně i kontrola zraková.“ 

(Trpišovská, Vacínová, 2006, s. 37) Čáry jsou zamotané, spletené, různě se křižují, stále 

však ještě beze smyslu. Čáranice vznikají v období dvou až tří let věku dítěte, jsou 

dodatečně pojmenovány podle toho, co v nich dítě vidí. Z hlediska psychologie je toto 

období nazýváno stádiem prvotního obrazu (Trpišovská, Vacínová, 2006). Na čáranice 

volně navazují motanice. Občas náhodně dítěti vzniknou obrazce připomínající kolečka, 

mnohoúhelníky, oblouky a další. Dítě si tak vytváří zkušenost s těmito tvary a postupem 

času se je bude snažit kreslit záměrně.  

 

Zhruba ve třech letech by již měl být navozen špetkový úchop. Dítě se již snaží 

koordinovaně vést čáru, která má předem daný směr. Dítě ví, co chce nakreslit. V této 

době postupně zvládá základní grafické prvky. Prvním z nich je rovná čára, kterou dítě 

nejprve vede shora dolů a až poté vodorovně. Vývojově mladší je prvek kruhu, který 

v této době dítě postupně zvládne. Kruh vzniká postupným zakřivením rovné čáry až 

dojede k jejímu spojení. Především v počátcích snahy o tento grafický prvek dítě ještě 

nedokáže oba konce přesně spojit, vzniká tedy neuzavřený kruh, který se zpřesňováním 

především vizuomotorické koordinace postupně uzavírá. Po zvládnutí těchto prvků 

mohou vznikat první kresby postav a tzv. hlavonožci.  

 

Dále se dítě v této době naučí kreslit tečky, šikmé čáry pro spojení dvou bodů a 

jednotlivé oblouky. Oblouky sice dítě používalo již při kresbě čáranic, nyní je však 

tento prvek kreslen záměrně. Jednodušší jsou pro dítě spodní oblouky než horní. Dítě 

kreslí každý oblouk zvlášť, plynulého napojení oblouku bez zvednutí tužky z papíru 

ještě není schopno. Dodržování jednotné velikosti a tvaru je pro dítě také ještě příliš 

náročné. 

 

Zvládnutí všech těchto prvků umožňuje kreslit trojúhelníkové a čtvercové tvary po 

nějakou dobu však ještě se zaoblenými rohy.  

 

Do této doby se jedná v podstatě o přípravné období na kreslení. Dítě zvládá jednotlivé 

prvky, které nyní začne využívat při kreslení konkrétních věcí. V podstatě stejně 
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funguje přípravné období psaní, kdy také dítě nejprve trénuje jednotlivé prvky písma a 

potom teprve píše celá písmena a slova.  

 

Psychologové období přibližně od čtyř do sedmi let věku dítě nazývají stádiem 

intelektuálního realismu (Trpišovská, Vacínová, 2006). Dítě kreslí to, co ví, ne to, co je 

vidět. Prostor a pohyb dítě nezachycuje. Toto období má čtyři základní znaky. Patří 

mezi ně, rentgenové vidění, kdy dítě kreslí to, co je uvnitř věcí nebo lidí, například 

knedlík v maminčině břiše. Dále dítě najednou nakreslí věc z několika pohledů, aby 

ukázalo, co všechno o věci ví, například, že dům má okna i zezadu, což je nazýváno 

ortoskopické vidění. Dítě také využívá tzv. R-princip, kdy nadbytečně využívá pravých 

úhlů, například komín je ke střeše připojen pod pravým úhlem, větve ke stromu rovněž 

atd. Posledním významným znakem tohoto období je, že rozměry a umístění 

jednotlivých věcí nebo jejich částí neodpovídají realitě, ale významu, který pro děti mají 

(Trpišovská, Vacínová, 2006). Kresba je pro dítě významným vyjadřovacím 

prostředkem.  

 

Okolo pátého roku jsou kresby  koordinovanější a bohatší formou i obsahem. Tyto nové 

formy a způsoby zobrazování si však děti musí zafixovat, což nějakou dobu trvá. Proto 

se mohou u jednoho dítě ve stejné době vyskytovat zároveň prvky vývojově starší i 

mladší. Nejedná se tedy o regresi vývoje, nýbrž o ještě nedostatečnou fixaci nových 

forem. Postupně začínají být viditelné rozdíly mezi kresbami dívek a chlapců. 

Realistické kresby přicházejí až okolo sedmého roku.  

 

Z hlediska obsahu kresby děti volí nejčastěji jako náměty svých kreseb nejen lidskou 

postavu, se kterou začínají, ale také dům, strom, slunce, auto, květiny, zvířata a další. 

Všechny tyto objekty jsou zpočátku kresleny izolovaně a „poletují“ po papíře, jak se 

dětem v tu chvíli podaří. Postupně jsou tyto objekty zasazovány do prostředí kolem 

slunce a mraku je obloha, dům stojí na zemi, je u něho plot, cesta, rybník… Tak jako 

postupně přibývá detailů na jednotlivých objektech, tak jsou i postupně stále lépe a 

přesněji zasazovány do prostředí, jež samo o sobě je stále více diferencováno a 

detailněji zpracováno, kresba se opírá o realitu. Toto vše samozřejmě souvisí 

s nabýváním zkušeností a dovedností dítěte.  
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3.2.2. Vývojová stádia kresby lidské postavy 

Obvykle děti začínají kreslit jako první lidskou postavu, proto ji lze využít jako základ 

pro ukázku rozvoje kresby (Matějček, Pokorná, 1998). Prvním stádiem vyobrazení 

lidské postavy je tzv. hlavonožec. Ale i k němu je cesta ještě poměrně dlouhá.  

 

První postavy jsou tvořeny ne příliš pravidelným kruhem nebo oválem, který 

představuje hlavu, na který je napojena roztřesená čára zastupující zbytek těla. 

Hlavonožec vzniká tehdy, když začnou být k hlavě připojovány dvě čáry, někdy dole 

zahnuté, představující nohy. Tento základ se postupem času zdokonaluje, přibývají další 

detaily. Nejprve v oblasti obličeje, protože ten je pro děti nejdůležitější. Podle 

důležitosti přibývají detaily, nejprve oči, poté ústa a později i nos, případně náznak 

vlasů. Dítě se však musí ještě naučit, kam tyto prvky přikreslit. Časově toto období 

spadá mezi třetí a čtvrtý rok života dítěte, někdy se může objevit i dříve. Již zde se 

objevují značné rozdíly mezi dětmi. Dále pokračuje diferenciace. Postupně se objevují 

paže, také připojené přímo k hlavě. 

 

Zhruba v pěti letech by dítě mělo již znázorňovat také trup a z něho vést končetiny, 

dříve zobrazován nebývá, protože pro dítě není významný. Končetiny by postupně měly 

být zobrazovány dvojdimenzionálně, tedy pomocí dvou čar, které mají představovat 

plochu. Také trup se z jednodimenzionálního zobrazení mění na ovál, kruh, trojúhelník 

či čtyřúhelník. Hlava je připojena přímo k trupu. Dolní končetiny bývají daleko od sebe, 

většinou u spodních okrajů trupu. Dále se již začínají vyskytovat ruce a chodidla 

s různým počtem prstů, který se až časem ustálí na pěti, vlasy, uši, pupík, náznaky 

oblečení, bot, klobouků a čepic.  

 

Kolem šestého roku by kresba lidské postavy měla odpovídat skutečnosti. Zlepšují se 

proporce, končetiny bývají dvojdimenzionální a jsou připojeny k trupu v relativně 

správných místech, objevuje se krk.  Hlava a obličejová část obsahují všechny detaily. 

Liší se kresba ženské a mužské postavy. Postupně začínají být rozdíly mezi kresbami 

dívek a chlapců.  
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Všechny tyto věkové nápadnosti budou názorně ukázány na konkrétních kresbách dětí 

v praktické části této práce. Jak již bylo řečeno, vývoj se jednotlivých dětí se liší a může 

být oproti zde naznačenému schématu pomalejší, ale také rychlejší, proto budou na 

tomto místě uvedeny i následující fáze vývoje lidské postavy.  

 

V sedmi letech v důsledku snahy o realismus dochází k dalšímu zpřesňování proporcí, 

objevují se ramena, ke kterým jsou připojeny paže. Nohy se sbíhají v rozkroku. 

Všechny detaily jsou propracovanější, oblečení bývá konkrétněji a lépe znázorněné.  

 

Dalším posunem ve vývoji je kresba profilu. Ten se objevuje mezi sedmým devátým 

rokem, zpočátku však dětem činní značné potíže především při napojování paží. Ty jsou 

obvykle napojeny na přední nebo zadní linii trupu. Postupně mizí hranaté tvary, obrysy 

se zaoblují a vzniká plynulý přechod mezi jednotlivými částmi těla. Dále přibývá 

odlišností mezi kresbami dívek a chlapců. Po devátém roku se objevují pokusy o 

zachycení pohybu, později také o tvarování pomocí stínování a o perspektivu. Tím je 

vývoj kresby lidské postavy v podstatě završen. 

3.3 Vliv laterality na grafomotoriku 

Významnou úlohu při psaní a kreslení má lateralita. Význam tohoto termínu nám 

objasní její definice Zelinkové (2007, s. 104): „Lateralita znamená přednostní užívání 

jednoho z párových orgánů, tj. ruky, nohy, smyslových orgánů, a je odrazem aktivity 

odpovídajících korových polí mozku.“ Přednostní užívání jednoho z párových orgánů je 

způsobeno odlišnostmi obou těchto orgánů buď v rovině tvarové, nebo funkční. 

V případě grafomotoriky se jedná o funkční nesouměrnost, která se projevuje 

„rozdílnou aktivitou, výkonností nebo specializací jednoho z členů páru tělesných 

orgánů ve srovnání s druhým. Přednostní užívání jednoho z obou orgánů znamená, že 

člověk tímto orgánem vykoná určité úkony snáze, rychleji, lépe a raději. Přednostně 

užívaný orgán se stává tzv. vedoucím, druhým zůstává tzv. pomocným.“ (Bednářová, 

Šmardová, 2006, s.39) Jakým způsobem se vyvíjí u dítěte lateralita, zatím není známo. 

Víme však, že je zde silný vliv genetiky.  
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Z pohledu grafomotoriky a následně i z pohledu psaní nás zajímá především lateralita 

ruky a oka, tedy kterou rukou bude dítě psát, a které oko ji bude hlavně kontrolovat. 

Metodiky psaní pravou a levou rukou se liší, protože pohyby při psaní pravou a levou 

rukou nejsou úplně stejné. Proto je nutné zjišťovat lateralitu u dětí, děti v žádném 

případě nepřecvičovat, jak se dělo dříve, ale způsob a metody práce jim přizpůsobit. 

Vzhledem k faktu, že leváků je v populaci méně než praváků a naše kultura je zaměřena 

na praváky, bylo dříve leváctví považováno za vadu, kterou je třeba napravit, a za 

kterou se všichni styděli. Tento přístup je dnes již naštěstí překonaný, přesto se ale ještě 

občas s tímto názorem můžeme v praxi setkat. Na druhé straně se můžeme setkat 

s rodiči dětí s nevyhraněnou lateralitou, kteří si přejí, aby jejich dítě psalo levou rukou, 

aby bylo takto výjimečné a byla mu věnována zvláštní péče. Ani tento přístup není pro 

dítě nejvhodnější, protože plně nerespektuje jeho potřeby. Již bylo zmíněno, že se tato 

práce nezabývá leváky, seznam literatury zabývající se leváctvím lze nalézt v příloze č. 

9.  

 

Z hlediska přednostního užívání jedné ruky rozlišujeme tyto druhy laterality: 

• praváctví – více či méně vyhraněné 

• leváctví – více či méně vyhraněné    

• ambidextrii, tj. nevyhraněnou lateralitu 

Za dominantní považujeme tu ruku, která vede pohyb, která jej vykonává. Děti (a 

dospělí) u nichž je diagnostikována ambidextrie užívají obě ruce stejně často a ke 

stejným činnostem. Při výuce psaní se jedná o značnou komplikaci. Protože při 

neustálém střídání rukou, neprocvičuje dostatečně daný pohyb ani jedna ruka. 

 

Dále můžeme lateralitu rozdělit podle vztahu oka ruky, jak je naznačeno u Bednářové, 

Šmardové (2006, s. 39): 

• „lateralita souhlasná – dominance pravé ruky a pravého oka nebo levé ruky a 

levého oka 

• lateralita neurčitá – různé varianty vyhraněné a nevyhraněné laterality ruky či 

oka 
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• lateralita zkřížená – zkřížená dominance pravé ruky a levého oka, levé ruky a 

pravého oka“ 

Lateralita neurčitá i zkřížená je pro grafomotoriku a psaní nevýhodná a dětem působí 

značné potíže. Děti mají problém s pravo-levou orientací, dochází k zrcadlení písmen, 

problém činní například rozlišování písmen b/d, p/q. Při psaní často dochází ke 

stranovému převracení písmen a číslic. Při těchto obtížích je vhodné vyhledat odbornou 

pomoc a zahájit nacvičování koordinace oka a ruky včas, aby dítě nemělo problémy na 

začátku školní docházky.  

 

Z výše uvedených faktů vyplývá, že na grafomotoriku a později i výuku psaní má 

lateralita značný vliv, z tohoto důvodu je nezbytné ji znát ještě před zahájením jejího 

záměrného procvičování. Pokud si rodiče nejsou jisti, mohou se obrátit na pedagogicko-

psychologickou poradnu. 

3.4  Vliv vnějších podmínek na grafomotoriku 

Jakákoli práce se nám vykonává snadněji, pokud k ní máme vytvořeny co možná 

nejlepší podmínky. Platí to samozřejmě i pro psaní a kreslení. Vnitřní podmínky k těmto 

činnostem jsou nám dány, můžeme se pouze snažit o jejich zlepšování, avšak vnější 

podmínky k práci, můžeme snadno ovlivnit. Měli bychom se proto snažit, abychom pro 

kreslení a psaní dítěte vytvářely vhodné vnější podmínky a práci mu zbytečně 

nekomplikovaly. Tyto podmínky lze totiž poměrně jednoduše ovlivnit. Velký význam 

má klidná a pozitivní atmosféra, vhodné pracovní návyky a materiální podmínky. Tyto 

hlavní vnější vlivy působící na dítě, mají zásadní vliv na psaní a kreslení. 

 

Na výkon dítěte má také veliký vliv motivace a pozitivní účast rodičů při této činnosti. 

Dítě by nikdy nemělo psát ani provádět grafomotorické (či jiné) úkoly ve stresu, pod 

pohrůžkou trestu, za hádky rodičů a dalších podobných situací, které mají na dítě 

negativní dopad. Dítě je v té chvíli nesoustředěné, neklidné, často plačtivé a o zadanou 

práci nejeví zájem, proto i jeho výkon je velmi slabý nebo nulový. Chceme-li, aby dítě 

pracovalo co možná nejlépe, musí být v dobré psychické pohodě, odpočinuté, cítit 

podporu (zvlášť pokud mu daná činnost činí potíže) a mít dostatek klidu i času na práci. 
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S ohledem na věk dítěte a s tím související dobu schopnosti se soustředit, je nutné 

uzpůsobit adekvátně délku úkolů, popřípadě úkol rozdělit na části, mezi kterými bude 

mít dítě dostatek času na odpočinek. V případě intenzivního psaní či nácviku 

grafomotorických prvků by předškolní dítě a dítě navštěvující první třídu nemělo 

pracovat déle než deset až patnáct minut. Delší činnost dítě příliš vyčerpává, což 

můžeme vidět i na zhoršujícím se výkonu, který dítě podává. V těchto krátkých 

intervalech je vhodné pracovat několikrát denně. Pokud takto staré dítě pracuje celou 

hodinu jednou za den, jeho práce ani zájem o ni se příliš zlepšovat nebude.  

 

Jestliže se nám již od počátků podaří navodit u dítěte správné pracovní návyky při 

kreslení, velmi mu usnadníme práci později při psaní ve škole a také můžeme zmenšit 

riziko pozdějších ortopedických a očních vad, často způsobených špatným sezením a 

držením těla. Chybné návyky, které negativně ovlivňují výkony dítěte, se navodí 

poměrně snadno, avšak je těžké je později odstraňovat. Lépe je jim předcházet a 

podporovat dítě ve vytváření správných pracovních návyků. Mezi tyto návyky patří 

způsob: 

• sezení a držení těla při práci 

• úchop psacího náčiní 

• postavení ruky při psaní a kreslení 

• uvolnění ruky při psaní a kreslení 

 

Na jejich navození mají značný vliv i materiální podmínky, jakými jsou: 

• výběr vhodných kreslících a psacích potřeb 

• výška stolu a židle odpovídající výšce dítěte 

• osvětlení pracovního místa 

• dostatečný prostor na stole (Křivánek, Wildová, 1998) 

 

V následujících podkapitolách jsou jednotlivé návyky při psaní a kreslení rozebrány 

spolu s jejich materiálními podmínkami. V příloze č. 10 je vyobrazena správná poloha 

těla při psaní a kreslení a správný úchop psacího náčiní.  
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3.4.1 Způsob sezení a držení těla při práci 

„Poloha těla při kreslení ovlivňuje pohyblivost jednotlivých kloubů, jejich uvolnění a 

koordinaci. Má významný vliv na psychickou a fyzickou pohodu při kreslení.“  

(Bednářová, Šmardová, s. 49, 2006) Protože tělo v pokřivené poloze, s některými svaly 

stísněnými a jinými příliš nataženými, se brzy unaví a bolí. Proto je nutné zvolit 

takovou polohu, která je pro dětské tělo přirozená a tedy i pohodlná, ve které dítě vydrží 

po nějakou dobu pracovat.  

 

Aby mohlo dítě správně sedět, mělo by mít uzpůsoben nábytek ke své výšce. Židle by 

měla mít sedátko v takové výši, aby dítě dosáhlo pohodlně oběma chodidly na zem a 

mohlo se jimi zapřít. Celá váha těla by měla spočívat na celém sedátku židle. Stehna a 

lýtka svírají pravý úhel. Tato pozice je stabilní, dítě nepadá a může se soustředit na 

práci. Stůl by měl mít desku zhruba v úrovni pasu dítěte. Tělo je lehce nakloněno vpřed 

bez ohnutých zad, obě ramena jsou ve stejné výšce, lokty svírají zhruba pravý úhel a 

nejsou příliš vzdáleny od těla. Oba lokty by měly volně spočívat na desce. Hlava je 

v prodloužení páteře, jen mírně skloněna vpřed. Vzdálenost očí od papíru by měla činit 

25 – 30 centimetrů.  Nesmíme zapomenout ani na dostatečné osvětlení pracovního 

místa. Nedostatek světla může vést k malé vzdálenosti očí od papíru i k pokroucenému 

sedu, jak dítě hledá co nejlepší polohu, kdy lépe vidí. Není třeba zdůrazňovat, že 

nedostatek světla vede k vytváření očních vad. 

 

Nezbytně nutný je dostatek prostoru na pracovní desce i okolo. Ve stísněném, prostoru 

se dítě kroutí, nemůže správně sedět, má tendenci měnit držení tužky ze správného 

úchopu na různé varianty zkrouceného držení. V těchto případech není umožněn ruce 

plynulý pohyb po papíru, což poznamenává výsledek kresby.  

 

Správné sezení samozřejmě podporujeme i při jiných činnostech než kreslení a psaní. 

Velký vliv má správné držení těla i při chůzi, stoji a dalších aktivitách. Čím více dítě 

dodržuje správné držení těla, tím více jej má zautomatizované a nemá jej problém 

udržet při grafomotorických aktivitách, kdy má větší možnost soustředit se na samotnou 
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práci. Správné držení těla působí také jako prevence ortopedických vad a dalších 

souvisejících potíží, které opět mohou zpětně ovlivnit i úroveň grafomotoriky.  

3.4.2 Úchop a volba psacího náčiní 

Většina dospělých neumí držet tužku správným špetkovým úchopem (Bednářová, 

Šmardová, 2006), proto je dnes velká snaha tento správný špetkový úchop u dětí 

navodit. Důvodů je celá řada, především jde o udržení zájmu o psaní jako takové. 

V případě kterékoli varianty chybného držení tužky se ruka a prsty velmi rychle 

unavují, bolí a snadno přichází písařská křeč, která zvláště děti od psaní odrazuje. 

Špetkový úchop je dále jediný úchop, který umožňuje nejlepší možnou koordinaci 

jemných svalových skupin ruky a prstů. Správný úchop umožňuje plynulé a rychlé 

psaní bez větší námahy, samotný úchop neodčerpává tolik energie, takže se děti mohou 

více soustředit na psaní, na jeho obsah i automatizaci jednotlivých tvarů písmen. Vadný 

úchop výrazně snižuje grafomotorickou obratnost, která může vést k deformaci tvarů 

písmen, protože správné tvary neumožňuje.  

 

Správný špetkový úchop vypadá takto. „Tužka leží na posledním článku prostředníku, 

seshora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Ruka a prsty jsou uvolněny, nesvírají 

tužku křečovitě, ukazovák není prohnutý. Prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky přibližně  3 

– 4 centimetry. Tužka přesahuje kožní řasu mezi ukazovákem a palcem. Malíček a 

prsteníček jsou volně pokrčeny v dlani.“ (Bednářová, Šmardová, s. 50, 2006) Na 

popsaném úchopu se všichni odborníci shodují jako na správném, ale jejich názory se 

liší ve vzdálenosti prstů od hrotu tužky. Například Klégrová (2003, s. 78) uvádí 

vzdálenost 1,5 až 2 cm.  

 

Správné držení tužky podporuje vhodná volba psacího náčiní, protože tvar psacího 

náčiní má vliv na způsob úchopu. Malé děti mají drobné ruce a prsty, nejsou pro ně 

proto vhodné příliš široké a čtverhranné pastelky a křídy, které jim znesnadňují správný 

špetkový úchop a vedou k úchopu všemi prsty nebo úchopu dlaňovému. Velmi vhodný 

je tzv. trojboký program, kdy každá hrana psacího náčiní je uzpůsobena právě pro oporu 

jednoho prstu. Délka tužek musí při jejím uchopení přesáhnout kožní záhyb mezi 
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palcem a ukazovákem píšící ruky, jinak také není možné navození správného 

špetkového úchopu.  

 

Tlak na podložku ovlivňuje kvalita tuhy. Silný tlak na podložku dítě vyvíjí při kreslení a 

psaní příliš tvrdým materiálem, který obtížně zanechává stopu na papíru, je nežádoucí. 

K tomuto tlaku vybízejí i kuličková propisovací pera, proto dětem na kreslení do rukou 

nepatří. Vhodnější pro děti jsou měkké materiály, které zanechávají na papíru výraznou 

stopu i bez vyvíjení nadměrného tlaku. Důvodů proč je silný tlak nežádoucí je několik. 

Vede k rychlejšímu skluzu psacího náčiní po papíře, pohyb je neplynulý, což ovlivňuje 

úhlednost, čára je kostrbatá a vytlačená. V neposlední řadě silný tlak vyžaduje zvýšené 

úsilí a může vést ke křečovitému držení a křeči v ruce, což snižuje motivaci se k této 

činnosti později vracet.  

 

Výběr kreslícího a psacího náčiní ovlivňuje i účel jeho použití, rozdílné jsou potřeby při 

vykrývání plochy a při kresbě či psaní. Pro děti v tomto věku je velmi důležitá výrazná 

stopa, kterou materiál zanechává, slabá stopa je neuspokojuje. Nelze pominout ani 

barevnost, která rozvíjí estetické cítění a podporuje rozvoj fantazie dítěte a sama o sobě 

je silnou motivační složkou.  

 

Avšak ani vhodný výběr psacího či kreslícího náčiní nemusí mít sám o sobě dostatečný 

efekt. Vždy je nutno na dítě dohlížet a v případě potřeby mu pomoci srovnat prsty. 

Špetkový úchop bývá často navozen „solením“, protože solíme také špetkou. Další 

variantou, jak dítěti vysvětlit správné držení tužky, pokud jen nápodoba nestačí, je 

připodobnění prostředníku k postýlce, kde tužka leží. Palec tužku překrývá jako peřinka 

a ukazovák je polštářkem (Kutálková, 2005, s. 115). Existuje také celá řada různých 

podpůrných pomůcek, nesmíme to s nimi ale přehnat, abychom dítě neodradily. 

V případě, že dítě tužku již drží, ale nesprávně, je dobré zaměřit se nejprve na 

odstranění jednoho nedostatku a poté odstraňovat další. Vždy postupujeme ve směru od 

nejzávažnějších problémů znesnadňujících psaní k těm lehčím.  
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3.4.3 Postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení 

Při kreslení a psaní se pohybuje celá paže a pohyb vychází z ramenního kloubu. Oba 

lokty jsou na podložce, svírají pravý úhel a jsou mírně vzdáleny od těla. Zápěstí a ruka 

nesmí být pevně tlačeny k podložce, ale musí se volně pohybovat. Toto správné 

postavení rukou podporuje natočení papíru. U praváků do levého horního rohu, dále je 

pravý okraj papíru umístěn zhruba ve středu těla. Papír tedy neleží přímo před dítětem, 

ale je mírně posunut ke straně. Ruka, která nekreslí nebo nepíše, papír přidržuje. 

 

Významnou roli hraje i velikost psací plochy, která by neměla být menší než formát 

papíru A4. Vhodné jsou velké tabule a archy balicího papíru, které lze připevnit na zeď 

nebo položit na zem. Důvodem pro velké formáty především v počátcích kreslení je 

potřeba dostatečného uvolnění ramenního kloubu, ze kterého kreslicí a psací pohyb 

vychází. Dále je možno „kreslit“ do vzduchu a do různých sypkých materiálů.   

 

Křečovitá neuvolněná ruka negativně poznamenává grafické výkony. Proto je vhodné 

naučit dítě kreslit uvolněnou rukou co nejdříve, aby později ve škole nemělo zbytečné 

problémy a aby jej unavená a bolestivá ruka neodrazovala od kreslení a psaní. 

Z grafomotorického hlediska je čára vedená neuvolněnou rukou vytlačená, kostrbatá, 

často přerušovaná a neplynulá. Toto může být způsobeno špatnou volbou psacího náčiní 

(viz 3.4.2), nedostatkem prostoru nebo jeho špatným uspořádáním (viz 3.4.1), 

nesprávným úchopem psacího náčiní (viz 3.4.2) nebo špatným postavením ruky při 

práci (viz 3.4.3). Může se však také stát, že dítě nemá uvolněnou ruku, i přesto, že jsou 

všechny výše zmíněné podmínky splněny.  

 

Příčin, které způsobují přehnaný tlak dítěte na podložku, je několik, vzájemně se 

doplňují a většinou jich působí více najednou. Jedná se o psychický a fyzický stav 

dítěte, o atmosféru, ve které dítě pracuje. Neměli bychom je nutit, spíše jej 

povzbuzovat, a motivovat k práci. Velký vliv má úroveň rozvoje motoriky, především 

jemné a grafomotoriky. Nesmíme opomenout ani skutečnost, co dítě kreslí či píše. 

Přestože již známé, zautomatizované prvky dítě provádí uvolněnou rukou, u nových 

prvků tomu tak být nemusí, tento stav se obvykle sám upraví po zautomatizování prvku. 
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Posledním, ale velmi důležitým faktem je, zda dítě umí vědomě pracovat s napětím a 

uvolněním. 

 

Pokud dítě naučíme vnímat svalový tonus a práci s ním, velmi mu pomůžeme, a to 

nejen při rozvoji grafomotoriky. I z vlastní zkušenosti s dětmi v mateřské škole vím, že 

to je možné. Osvědčený je způsob přirovnání k hadrové panence a naopak panence z 

umělé hmoty. A také hra „Na čokoládu“. Uvolnění je představováno čokoládou 

rozteklou na slunci a zpevnění čokoládou tvrdou jako z mrazničky. Při nácviku je nutné 

postupovat postupně od velkých svalových skupin k menším, tedy od celého těla 

postupně k jednotlivým končetinám a prstům. Jedná se o práci náročnou a dlouhodobou, 

ale s výsledky, které dítě bude moci využívat po celý život. Nesmíme opomenout ani 

rytmus, který také pomáhá s uvolněním ruky a zvýšení plynulosti pohybů. 

 

Protože je tato problematika velmi aktuální a význam uvolnění ruky natolik zásadní pro 

psaní, existuje řada cviků, jejichž cílem je uvolnění ruky při grafických projevech. 

Budou podrobně rozebrány v podkapitole 3.6. 

3.5 Vliv grafomotoriky na psaní 

Kreslení i psaní jsou grafické formy lidské komunikace, proto je výuce psaní věnována 

na základních školách velká pozornost, což je podloženo také Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělání (viz 1.1). Jak náročná je činnost psaní říká i Křivánek, 

Wildová a kol. (1998, s. 63): „Psaní chápeme jako velice složitou komplexní činnost, 

která zaměstnává celou žákovu osobnost, tzn. klade požadavky na jeho motoriku, 

vnímání, představivost, paměť, pozornost a myšlení. Psaní vychází ze svalové i duševní 

činnosti a je ovlivňováno vnitřními a vnějšími faktory.“ Z řady prolínajících se 

požadavků, které musí dítě při psaní zvládnout, se soustředíme pouze na oblast 

grafomotoriky, která má největší vliv na grafické zvládnutí písma.  

 

Prvňáčci přicházející do školy se obvykle velmi těší, že se naučí psát (a číst). Aby tyto 

dovednosti mohly získat, musí se dostat na určitou vývojovou úroveň, musí být na vstup 

do první třídy připraveni (viz kapitola 2). Pokud nejsou děti po grafomotorické stránce 
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dostatečně na psaní připravené, bude jim výuka psaní působit velké potíže, vyžadovat 

velké množství energie a velmi je unavovat. V důsledku tohoto děti postupně ztrácí 

zájem o tuto náročnou činnost, která jim nepřináší pozitivní výsledky a tedy ani 

uspokojení. Později je velmi náročné děti znovu k této činnosti motivovat. Problém se 

psaním se projevuje ve všech výukových oblastech, kde je dítě nuceno zaznamenávat 

informace, tedy i například v matematice, kde dítě zaznamenává výsledky a postupy své 

práce. Naznačený příklad ukazuje velký vliv grafomotoriky na všechny vzdělávací 

oblasti. Proto je nezbytné se touto problematikou zabývat.  

3.5.1 Význam předškolní přípravy na psaní 

Význam předškolní přípravy je značný. Nemůžeme si myslet, že teprve nástupem do 

školy se dítě začíná učit. Učilo se již od prenatálního období a vše, co se již naučilo, 

nyní zúročí v průběhu školní docházky. Vývoj jedince je plynulý, tudíž i přechody mezi 

jednotlivými obdobími nejsou jasně ohraničeny a často splývají. Přestože jsou milníky 

ve vývoji stanoveny na základě významných skutečností, musíme mít stále na paměti, 

že byly stanoveny uměle a nemusí přesně korespondovat s přirozeným vývojem 

každého jedince.  

 

Nástup do školy znamená velkou změnu v životě dítěte i celé jeho rodiny. Aby nedošlo 

k šoku, je nezbytné se předem na tento zlom v životě předem připravovat. Proto by 

výuce psaní ve škole měla předcházet cíleně zaměřená práce v předškolním věku, kdy 

dítě získává nezbytné pracovní návyky, učí se uvolňovat ruku a procvičuje 

grafomotorické dovednosti, a samozřejmě i další související dovednosti, které však 

nejsou předmětem této práce. Bez předškolní přípravy je pro dítě výuka psaní velmi 

náročná. Mylná je představa některých rodičů, že držet tužku se dítě naučí až ve škole a 

do té doby mu buď tužka do ruky nepatří vůbec, nebo nezáleží na způsobu jejího držení. 

Jako u každé jiné činnosti od počátku na všem záleží. Dítě návyky rychle fixuje, pokud 

mu tedy dáme dostatečný prostor pro upevnění špatných návyků, budeme je později 

s rostoucím věkem jen s obtížemi odstraňovat. Totéž samozřejmě platí i o ostatních 

pracovních návycích při psaní – o způsobu sezení, natočení papíru (děti velmi rády otáčí 

papírem na všechny strany podle své momentální potřeby). Děti jsou velmi vynalézavé 
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a zkouší různé, pro dospělé často nepochopitelné, varianty způsobu práce. Tato 

skutečnost je v naprostém pořádku a danému věku vlastní, avšak usměrnění ze strany 

dospělých je nezbytné. Dítě, které se neumí správně posadit na židli a uchopit tužku, 

bude mít značné potíže již od začátku roku. Na tyto aktivity se bude muset hodně 

soustředit a na samotné cviky mu již nezbude čas ani energie.  

3.5.2 Výuka psaní v prvním ročníku 

Aby bylo možné ukázat význam grafomotorické úrovně na výuku, je nutné zmínit, co 

všechno v hodinách psaní na prvňáčky čeká. Cílem výuky psaní v prvním třídě je: „ 

naučit žáka psát psací latinkou čitelně, přiměřeně rychle za předpokladu pěstování 

správných písařských dovedností a návyků.“  (Křivánek, Wildová, 1998, s. 63) 

Zaměříme se na současnou výuku psaní analyticko-syntetickou metodou v českých 

školách. Nejedná se o jedinou metodu používanou v současné době na našich školách, 

je to však metoda nejvíce rozšířená, protože vyhovuje největšímu procentu dětské 

populace a je postavena na širokém historickém základě. Dalšími hojně využívanými 

metodami jsou metoda genetická  a globální. Během historie jsme se mohli setkat i 

s řadou dalších metod. O těchto metodách se však nebudu na tomto místě již zmiňovat, 

další informace o nich lze nalézt například v publikacích uvedených v příloze č. 11. Na 

tomto místě se zaměříme pouze na prvně jmenovanou metodu, protože s ní má 

zkušenost největší množství dětí, rodičů i učitelů a podíváme se, jak výuka psaní v první 

třídě probíhá. 

 

Výuka psaní v první třídě začíná tzv. přípravným obdobím (Křivánek, Wildová, 1998, s. 

63), jehož cílem je připravit dítě na psaní. V této době by mělo dojít k definitivnímu 

uvolnění ruky, k čemuž slouží uvolňovací cviky (viz podkapitola 3.6). Dále se rozvíjí 

grafomotorika za pomoci grafomotorických cvičení (viz podkapitola 3.6), dítě se 

postupně učí základní grafické elementy, ze kterých se skládá psací písmo (viz příloha 

č. 12). Důležitá je fixace správného držení tužky a pracovních návyků nezbytných pro 

psaní, popřípadě jejich náprava. Základy těmto návykům byly položeny již 

v předškolním období. Přípravnému období musí být věnován dostatek času, protože 

vše, co se v této době uspěchá, se negativně projeví při výuce vlastního psaní. V případě 
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problémů se psaním je vhodné se k cvikům z tohoto období vracet i během nácviku 

psaní písmen, slov a vět. 

 

Na přípravné období navazuje nácvik písmen. I zde je velmi důležité hlídat pracovní 

návyky dětí. Nadále dodržovat postup od velkých formátu k menším a využití měkkých 

materiálů k psaní – děti značnou dobu píší pouze měkkou tužkou, až později perem. 

Samotný nácvik postupuje od nejjednodušeji zapamatovatelných a napodobitelných 

tvarů písmen. Tato písmena v tiskací podobě by měla být dětem známa již ze čtení. 

Velmi brzy se dítě učí spojovat jednotlivá písmena ve slabiky a první slova, poté i první 

jednoduché věty, nesmíme zapomenout ani na psaní číslic. Na konci první třídy by dítě 

mělo mít zvládnuta všechna písmena velké i malé psací abecedy a být schopno spojovat 

je do slov a slova do krátkých vět.  

 

Dětí píší vždy do linek, často i pomocných, které jim pomáhají s dodržením proporcí 

písmen. Využívána je také opora o rytmus. Od počátku jsou děti vedeny ke kontrole 

vlastní práce, vyhledávání správných a opravování špatných tvarů písmen. Děti 

postupně zvládnou opis, kdy vzor i výsledek psaní jsou psací formou písma. Dále 

náročnější přepis z tiskací formy do psací a nakonec diktát, kdy psaní vychází ze 

sluchové analýzy. Nejtěžší formou je autodiktát, kdy dítě musí samo vymyslet obsah 

sdělení a nadiktovat si jej.   

 

Všechny tyto dovednosti získané během první třídy dítě v dalších ročnících zdokonalují, 

písmo se individualizuje a je nezbytným předpokladem pro výuku gramatiky, 

která přichází ve druhém ročníku.  Psaní však neovlivňuje pouze oblast jazyku a 

jazykové komunikace, ale i všechny ostatní, kde si dítě musí zaznamenávat informace, 

své myšlenky a postupy práce. Proto je tato dovednost nesmírně důležitá a její význam 

by neměl být zlehčován.  

3.5.3 Hodnocení psaní v první třídě 

Hodnocení je nedílnou součástí učení, proto musí být na tomto místě zmíněno, jakým 

způsobem a co je v hodinách psaní v prvním ročníku hodnoceno. V současné době již 
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není kladen tak velký důraz na krasopis, jak tomu bývalo dříve. Dnes je upřednostňován 

individuální přístup k dítěti, a tudíž i k výsledkům jeho práce, v tomto případě 

k napsanému textu. Přestože existují předlohy, jak by mělo psací písmo vypadat, každý 

jedinec má po čase vypsán svůj vlastní osobitý rukopis, jehož základy můžeme nalézt 

již v tomto věku.  

 

Znaky písma, o které se hodnocení psaní opírá, můžeme rozdělit na kvalitativní a 

kvantitativní. Mezi kvalitativní znaky patří tvar písmen. Jak bylo zmíněno výše, důraz 

není již kladen na krasopis, ale především na funkčnost – v tomto případě na čitelnost. 

S tím souvisí i postupné zjednodušování psacích tvarů písmen. V dnešním písmu se již 

nesetkáváme s kličkami, které mají význam čistě ozdobný. V současné době je dokonce 

pilotně vyučováno na vybraných školách nové písmo – Commenia skript, které by 

v budoucnu mohlo být alternativou psací latince. Jeho smyslem je opětovné 

zjednodušení psaní. 

 

Další kvalitativní znaky písma souvisí s jeho velikostí. Tedy samotná velikost písma, 

menší písmena jsou náročnější. Úměrnost velikosti, tedy „poměr výšek mezi písmen 

střední výšky /i, e…/, a horní /l, h,… / a dolní /y, j,…/ délky by měly být 1:1:1“ 

(Křivánek, Wildová, 1998, s. 73). A stejnoměrnost velikosti písma, tedy stejná výška 

všech písmen stejné výšky v textu. Pomoc s velikostí písmen a jejich částí pomáhá 

žákům například pomocná liniatura. (Křivánek, Wildová, 1998, s. 73) 

 

Vazebnost písma znamená psaní slov jedním tahem, bez přerušení. Diakritická 

znaménka jsou doplňována až po napsání celého slova. Tento požadavek není dnes již 

plně vyžadován. Opět je kladen důraz na individualitu. Pokud dítě potřebuje tah přerušit 

a pokračovat až po napsání diakritického znaménka, může. je ale nutné tahy napojit 

takovým způsobem, aby ve slově nevznikla mezera a nevznikl dojem, že se jedná o více 

slov.  

 

Sklon písma je také nezanedbatelným kvalitativním znakem. Ideální sklon se pohybuje 

v rozmezí 75 až 80 stupňů (Křivánek, Wildová, 1998, s. 73). Jiný sklon je tolerován, 
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pokud nebrání čitelnosti. Problémem však je sklon nestejnoměrný, kdy je každé 

písmeno je napsáno s jiným sklonem. 

 

Hustota písmen ve slově, stejně jako hustota slov textu by měla být neměnná, protože 

napomáhá čitelnosti a úpravě, což je další kvalitativní znak písma, ke kterému jsou děti 

od počátku vedeny. Posledním znakem je rytmický pohyb ruky po papíru, který 

podporuje hustotu. 

 

Kvantitativní znak písma je pouze jeden - rychlost psaní. Znamená počet písmen 

napsaných za určitou časovou jednotku (Doležalová, 1996. s. 12). Rychlost psaní se 

zvyšuje s nabývajícími zkušenostmi, rytmizací a zmenšováním písma. Velmi zde záleží 

na individualitě každého žáka, avšak příliš pomalé ani příliš rychlé psaní není ideální.  

 

Z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (2007) (viz 1.2) vyplývá, 

že nejdůležitější je čitelnost písma, a té by mělo být hodnocení podřízeno. Hlavní důraz 

by měl být kladen na tvar a sklon písma a na napojování písmen ve slabiky a slova. 

Postupně přidáváme hodnocení dalších znaků. U opisu by měli žáci dodržovat všechny 

znaky, u ostatních typů cvičení je nutné zaměřit se pouze na nejdůležitější znaky.  

3.6. Uvolňovací a grafomotorické cviky  

V praxi se můžeme setkat se dvěma pojmy – uvolňovací cviky a grafomotorické cviky – 

často jsou zaměňovány nebo je používán pouze jeden pojem zahrnující oba významy. 

Důvodem zřejmě je, že uvolňování ruky a zlepšování grafomotorických dovedností 

spolu úzce souvisí a probíhá zároveň. Proto i v této práci jsou uvedeny společně v jedné 

podkapitole. Cílem těchto cvičení je připravit ruce dětí na psaní.  Cviky se provádějí 

s dětmi především v předškolním období a na začátku školní docházky před samotným 

nácvikem písmen. I nadále je však nesmírně důležité je provádět před každým psaním a 

jako odpočinkovou aktivitu mezi bloky psaní. Přestože se jejich množství postupně 

zmenšuje, jsou stále velmi důležité.  
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Úkolem uvolňovacích cviků je uvolnit ruku. Již v předchozích podkapitolách (zejména 

v podkapitole 3.4.3) bylo zdůrazněno, že uvolněná horní končetina je nezbytným 

předpokladem pro zvládnutí psaní. Její uvolňování probíhá vždy od ramenního kloubu, 

přes loketní, zápěstí a jednotlivé prsty. Pokud bychom zanedbali rozcvičení ramenního 

kloubu, pohyb ruky by nebyl plynulý, což by vedlo při psaní k nerovnoměrným liniím a 

kolísání sklonu písma. Všechny části horních končetin je nutné rozhýbat ještě před 

samotnou prací na papír. Slouží nám k tomu řada protahovacích cviků, paže 

vytřepáváme, kroužíme jimi, mačkáme prsty do dlaní („mačkání brambor“), vzájemné 

dotýkání palce s ostatními prsty, ťukání prsty o stůl atd. Pohyby můžeme doprovázet 

říkankami. 

 

Následně pokračujeme uvolňovacími cviky prováděnými nejprve do vzduchu a poté na 

papír. Postupu od ramenního kloubu k prstům odpovídají i formy práce při provádění 

cviků. Vždy se začíná na velkém formátu a postupuje se k menšímu, od svislé plochy se 

pokračuje přes šikmou až k vodorovné. Tomu odpovídá i typ psacího náčiní, tedy 

především šířka stopy, kterou zanechává. Začínáme houbou namočenou do barvy, 

silnou křídou či širokým štětcem, přecházíme k silné voskovce, silným měkkým 

pastelkám a tužkám. Zcela nevhodná je propisovací tužka, která zanechává úzkou stopu 

a vyžaduje mírný přítlak, který děti neumí odhadnout a tlačí na její hrot příliš. 

V neposlední řadě je významná i poloha těla. Pracujeme ve stoje, v kleku, v leže a až na 

závěr v sedu u stolu, kde je možnost rozmachu ruky nejmenší.  

 

Grafomotorické cviky, které provádíme výše popsaným způsobem, jsou cviky jejich 

cílem je:  „uvolnění ruky před kreslením, psaním, zlepšení koordinace ruky a oka. 

Charakteristické pro tyto cviky je, že dítě má stanoveno, kudy vede stopu, nemusí 

přemýšlet nad směrem vedení čáry, analyzovat jednotlivé části obrazu.“  (Bednářová, 

Šmardová, s. 58, 2006) Protože dítě nemusí samo vymýšlet, kudy čáru povede, může 

více pozornosti a energie vynaložit na způsob vedení čáry jako takové a má také prostor 

pro postupnou automatizaci pracovních návyků, které byly popsány v podkapitole 3.4. 

Plynulost, rytmus, motivaci i psychickou pohodu při provádění cviků podporuje 

návodný slovní doprovod, jakým mohou být například říkadla, básničky a popěvky. 
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Existuje celá řada nejrůznějších sešitů a složek pracovních listů zaměřených na rozvoj 

grafomotoriky a uvolnění ruky, v příloze č. 13 jsou některé z nich uvedeny. Jednotlivé 

pracovní listy můžeme nalézt i v řadě dětských časopisů. Jedná se o: „Systémy 

průpravných grafických cviků, při kterých se děti učí zacházet s psacím náčiním, 

zpřesňuje se u nich jemná pohybová koordinace ruky, posiluje se jemné svalstvo prstů a 

rozvíjí se dovednost napodobit a zaznamenat různé pohybové a tvarové prvky podle 

vzoru.“ (Linc, 1993, úvodní list) Pořadí cviků v těchto souborech není nahodilé, protože 

vývoj kresby a grafomotoriky prochází určitými stádii vývoje, která jsou u všech dětí 

stejná a navazují na sebe vždy ve stejném pořadí. Rozdíl může být pouze ve věku, kdy 

je jich dosaženo. Tato vývojová stádia jsou popsána v podkapitole 3.2. Těmto na sebe 

navazujícím fázím, které postupují od nejjednodušších grafických prvků ke složitějším, 

jsou přizpůsobena i grafomotorická cvičení. (Jako příklad je v příloze č. 14 uveden 

postup z metodiky J. Bednářové.) V žádném případě není vhodné některé grafické 

elementy vzhledem k jejich vývoji přeskakovat nebo měnit jejich pořadí. Stejně tak není 

vhodné jejich pořadí ponechávat náhodě, pokud je chceme s dítětem záměrně 

procvičovat. V tomto případě musíme zvolit takovou náročnost prvků, která odpovídá 

aktuálnímu stupni rozvoje dítěte a jeho možnostem. Vývoj však u všech dětí neprobíhá 

stejnoměrně, proto se musíme řídit spíše schopnostmi dítěte než jeho věkem. „V praxi 

se ukazuje, že setrvávání u prvků vývojově nižších, jejich zacvičení a zautomatizování, 

usnadňuje zvládnutí prvků následných.“ (Bednářová, Šmardová, s. 62, 2006) Proto 

bychom měli vždy začít s procvičováním těch prvků, které dítě aktuálně využívá ve 

svých kresbách a teprve poté pokračovat s prvky novými. Rozhodně se nevyplatí začít 

rovnou s novými elementy, s tím, že ty aktuální si dítě procvičí samo.  

 

Při záměrné procvičování jednotlivých grafických elementů, je nezbytné dítě 

podporovat a pomáhat mu s novými prvky. Slouží nám k tomu několik podpůrných 

technik pomáhajících dětem s navozením nových, složitějších prvků, jsou to: 

• „slovní opora, instrukce – odkud kam má čáru vést, rytmické říkánky 

• zraková opora – při vedení čáry napomůžeme vyznačenými body, naznačenými 

liniemi 
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• opora hmatová – vymodelování tvaru, jeho osahání apod.“  (Bednářová, 

Šmardová, s. 62, 2006) 

 

Především u malých dětí je vhodné tyto podpůrné techniky kombinovat. Ideální je 

dopřát dítěti, aby nový prvek nejen vidělo, ale aby si jej také osahalo hmatem. Zapojení 

více smyslů je pro děti velmi důležité, protože tak získávají ucelený, komplexní vjem.  

 

Grafické elementy se však neliší ve své náročnosti pouze tvarem, ale také velikostí, o 

čím menší provedení daného prvku se dítě snaží, tím je pro něho práce náročnější, ještě 

náročnější je záměrné střídání velikostí stejného prvku. Stejně tak je náročné střídání 

jednotlivých elementů. Další skutečnost, která dětem ztěžuje práci je zvyšování hustoty 

jednotlivých čar, požadavek na přesnost provedení a postupné snižování množství 

podpůrných technik. Je zřejmé, že nacvičení jednoho elementu má řadu aspektů.  

 

Variantou pro procvičování více elementů zároveň hravou formou jsou různá 

jednotažná cvičení, kdy je za pomoci jednoho tahu nakreslen celý obrázek. Za pomoci 

jednotlivých tvarů lze také velmi snadno nakreslit jednoduché obrázky. Dítě si při 

kresbě procvičuje grafomotoriku a zároveň se dostavuje pocit uspokojení ze vzniklého 

obrázku.  
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4. Grafomotorické problémy a jejich vliv na psaní 

Z výše uvedených kapitol je zřejmý velký význam grafomotoriky ovlivňující psaní (a 

kreslení), která patří k základním dovednostem, které dítě ve škole získává. Nelze 

souhlasit s tvrzením některých rodičů, ale také psycholožky T. Beníškové, že „ve 

srovnání se čtením či počítáním je psaní rukou a zejména krasopis méně významný“ 

(Beníšková, 2007, s. 115). O krasopisu se dnes již nemluví, v podkapitole o 

prvopočáteční výuce psaní jsou naznačena kritéria hodnocení psaného projevu – není již 

mezi nimi krasopis, ale čitelnost. Psaní rukou však stále patří mezi tři základní 

dovednosti, které dítě ve škole získává. Jsou to čtení, psaní, počítání. Ani jedno z nich 

nelze pominout a není ani možné je srovnávat. Význam všech tří je nepopiratelný a 

nezastupitelný. Psaní velmi úzce souvisí se čtením, vše co napíšeme, si musíme po sobě 

umět přečíst. A jak si bude například dítě zaznamenávat postup práce v matematice a 

zapisovat výsledky, pokud by neumělo psát? Psaní, stejně jako čtení, má obrovský 

význam ve všech předmětech a životních zkušenostech, kde si potřebujeme 

zaznamenávat informace. Skutečnost, která dítě nejvíce pomůže v získávání této 

dovednosti, je grafomotorika. Protože je psaní natolik významnou součástí školního 

vzdělávacího procesu, je i oblast grafomotoriky posuzována při zjišťování školní 

připravenosti dítěte velmi pečlivě.  

 

Nejvýraznější projevy nevyzrálosti jemné motoriky a grafomotoriky u dítěte 

v předškolním věku, které ukazují na nedostatky ve zmíněných oblastech, jsou 

následující faktory: 

• „nevyhledává činnost vyžadující obratnost a koordinaci jemných pohybů – 

nevyhledává stavebnice, mozaiky, rukodělné činnosti, popř. je v těchto 

činnostech méně obratné 

• může být méně obratné při každodenních činnostech, sebeobsluze 

• nevyhledává kreslení, malování, popř. je dokonce odmítá 

• linie kresby jsou často kostrbaté, vytlačené; čára bývá vedena nerovnoměrně, 

neplynule 

• obsah kresby je oproti vrstevníkům chudší 
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• kresba odpovídá dítěti mladšího věku jak po stránce formální, tak i obsahové; 

kresba je hůře koordinovaná, oproti vrstevníkům chudší, jednodušší“ 

(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 13) 

 

Již bylo zmíněno, že tuto oblast je nutno rozvíjet, aby dítě nemělo problémy s výukou 

psaní ve škole, a to nejen v prvním ročníku. Oslabení jemné motoriky a grafomotoriky u 

dítěte ve školním věku má řadu negativních následků: 

• „problémy s vedením tužky – roztřesené písmo, vytlačené písmo, zlomené tuhy, 

kaňky 

• problémy s kontinuitou 

• problémy s rovnoměrností tlaku 

• problémy s kolísáním velikosti písma 

• problémy s rozvržením papíru 

• problémy se správným opisováním 

• problémy s překroucenými písmeny 

• problémy se sklonem písma a s mezerami mezi slovy“ (Looseová, Piekertová, 

Dienerová, 2001, s. 72) 

 

Dále můžeme tento výčet doplnit o: 

• „obtížné osvojování tvaru písmen 

• celkově sníženou úpravu písemného projevu, někdy až nečitelnost 

• sníženou rychlost psaní“ (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 13) 

 

Těchto problémů není málo a jejich společným výsledkem je nechuť psát, z důvodů 

bolestivosti horní končetiny i dalších ortopedických problémů. Dále kvůli vysoké 

chybovosti z hlediska grafického, a na něho navazujícího ohledu gramatického a 

obsahového. Z čehož je také zřejmé, že takto napsané zápisky jsou špatně čitelné i pro 

samotné dítě, které je jejich autorem, a není téměř možné, aby se z nich dále učilo. 

Nechuť psát se negativně projevuje i na psychice dítěte a jeho rodičů a vznikají 

nepříjemné konflikty. Důvodů poruch grafomotoriky je celá řada, může dojít i k jejich 

kombinaci. V příloze č. 15 jsou uvedeny možné příčiny poruch psaní z hlediska 
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fyziologického a vývojového, jak je ve své publikaci popsala Looseová, Piekertová, 

Dienerová.  

 

Význam vlivu grafomotoriky na dovednost psaní je velký a bohužel často zanedbávaný 

rodiči i mateřskými školami, jak potvrzují i mé zkušenosti a zkušenosti speciálních 

pedagogů z pedagogicko-psychologických poraden. Proto je následující výzkum 

v praktické části této práce zaměřen na zjišťování vývoje grafomotoriky vybraných 

předškolních dětí.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Cíle výzkumu 

Cílem výzkumného šetření 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 tyto pracovní úkoly: 

1. Vybrat vhodné testovací materiály. 

2. Stanovit vhodná kritéria hodnocení. 

3. Vybrat vhodnou skupinu dětí, které se výzkumu zúčastní.  

4. Zvolit termín testování dětí. 

 

Předmětem výzkumu bylo zjišťování změn v úrovni grafomotoriky u dětí v posledním 

roce před nástupem povinné školní docházky. Konkrétně byly stanoveny tři oblasti 

zkoumání: 

1. Návyky dětí při psaní a kreslení 

2. Úroveň grafomotorických prvků 

3. Úroveň volné kresby 

 

Tyto oblasti byly inspirovány metodikou pro zjišťování školní zralosti (Bednářová, 

Šmardová, 2010) odkud byly také přejaty testovací materiály. Kritéria hodnocení však 

z této publikace nevycházejí. Použitá kritéria hodnocení byla vytvořena na základě 

teoretické části této práce, která čerpá z většího množství materiálů.  

 

Děti byly vybrány se souhlasem rodičů ze dvou smíšených tříd pražské mateřské školy. 

Významnou skutečností je, že všechny děti byly české národnosti, neplnily odklad 

povinné školní docházky, neměly zdravotní ani psychické postižení, která by mohla 

ovlivňovat zkoumanou oblast grafomotoriky. Vybráno bylo deset dětí, z toho pět 

chlapců.  
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Byly zvoleny tři termíny testování pro možnost srovnání výsledků a zhodnocení změn. 

Termíny nebyly zvoleny náhodně. První výzkumné šetření proběhlo v měsíci říjnu, tedy 

ze začátku školního roku a zároveň v době, kdy již došlo k adaptaci dětí na prostředí 

mateřské školy po dvou měsících prázdnin. Druhé testování bylo provedeno ve druhém 

týdnu v lednu. A třetí termín byl zvolen do doby po zápisech do prvních tříd.  

Dále byly stanoveny výzkumné otázky: 

1. Bude rozdíl ve výsledcích mezi chlapci a dívkami? 

2. Která zkoumaná oblast bude dětem činit největší potíže? 

3. Ve které zkoumané oblasti se děti během šetření nejvíce zlepší? 
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2. Výzkumný vzorek 

Výzkum proběhl za milé a bezproblémové spolupráce s mateřskou školou U Dráčka 

v ulici Spojenců patřící pod základní školu Spojenců v Horních Počernicích, která leží 

v její blízkosti. Základní a mateřská škola spolu spolupracují. 

Výzkumný vzorek byl vybrán z MŠ U Dráčka, protože jsem v této MŠ dva roky vedla 

zájmový kroužek, tudíž jsem znala většinu dětí i paní učitelky. A také proto, že se tato 

MŠ zaměřuje, mimo jiné, na bezproblémový přechod dětí z MŠ do první třídy ZŠ. 

V současné době se chce na tuto podporu dětí ještě více soustředit, jak se můžeme 

dočíst na jejích internetových stránkách: „Pro další období chceme v této oblasti 

pokračovat, zaměřit se více na přípravu dětí do školy v rámci spolupráce se ZŠ 

Spojenců, věnovat více individuální péče dětem s OŠD, kterých stále přibývá. Také 

důležité je, zaměřit se na individuální přístup k dítěti, více vést děti k sebedůvěře, což 

jim zvlášť napomáhá k lehčímu vstupu do života.“ 

(http://www.skolkaspojencu.cz/home/) 

Mateřská škola U Dráčka je školou rodinného typu s příjemnou atmosférou, kde se děti 

učí být kamarády. Škola se snaží podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi 

dětmi různého věku. K tomu jí slouží mimo jiné i uspořádání dětí do tříd. Třídy nejsou 

rozděleny podle věku dětí, ale navštěvují je děti různého věku.  

Vzhledem k věkově smíšeným třídám, byly vybrány děti ze dvou tříd, konkrétně ze 

třídy Kočička a Pejsek, jejichž rodiče dali písemný souhlas s účastí svých dětí v tomto 

výzkumu. Všechny vybrané děti ve školním roce 2010/2011, kdy byl výzkum prováděn, 

měly zahájit příští školní rok povinnou školní docházku a neměly odklad povinné školní 

docházky. Výzkumu se zúčastnilo deset dětí, z toho pět chlapců a pět dívek. Všechny 

děti jsou praváci, nikdo z nich nenosí brýle ani netrpí jinou poruchou, která by mohla 

jakkoli ovlivnit oblast grafomotoriky.  
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3. Průběh výzkumu 

Pro výzkum byla použita zkouška úrovně grafomotoriky (Bednářová, Šmardová, 2010). 

Tato zkouška byla vybrána proto, že se o publikace zmíněných autorek opírá i 

teoretická část této diplomové práce. Požadavky, které na oblast grafomotoriky klade 

teoretická část práce, jsou zachovány i při hodnocení dětských výkonů v části praktické. 

Výzkum měl kvalitativní charakter. 

 

Úkolem dětí bylo vypracovat tři grafomotorická cvičení a nakreslit dva obrázky na 

zadané téma. Úkoly byly vždy zadávány ve stejném pořadí. Děti měly k dispozici 

neomezený čas, avšak všechny byly s prací hotové nejdéle do dvaceti pěti minut. Děti 

kreslily podle vzoru horní kličky (viz příloha č. 16a), obtahovaly jednotažné cvičení 

(viz příloha č. 16b), které kladlo zároveň požadavek na vizuomotoriku a dokreslovaly 

zuby pile (viz příloha č. 16c). Dále měly za úkol nakreslit lidskou postavu a dům.  

Děti měly zajištěny vhodné podmínky pro práci. K dispozici jsme měli menší místnost, 

stranou od jednotlivých tříd, aby měly děti na práci dostatek prostoru a klidu. Zároveň 

však tuto místnost znaly, takže nebyly rozptylovány ani znepokojovány neznámým, 

novým prostředím. Místnost byla vybavena dětskými židlemi a stolem s pracovní 

deskou v adekvátní výšce k dětské postavě. Dále měly děti na práci k dispozici měkké 

trojboké pastelky, se kterými jsou zvyklé běžně pracovat a které podporují správný 

špetkový úchop. Na stolku, na kterém právě pracovaly, kromě papíru a pastelek nebylo 

nic, aby měly děti dostatečný prostor pro práci.  

S dětmi jsem pracovala vždy individuálně, abych měla dostatek času na pozorování 

jejich práce a aby se děti navzájem nerušily a nerozptylovaly. Děti pracovaly naprosto 

samostatně. Do jejich práce jsem nijak nezasahovala, neopravovala je, ani jim neradila, 

byla jsem pouze pozorovatelem.  

Výzkum měl tři části, všechny proběhly ve školním roce 2010/2011 a vždy 

v dopoledních hodinách. Všechny tři části měly stejný průběh, aby bylo možno je 
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vzájemně porovnat. Děti vždy pracovaly individuálně na stejných úkolech ve stejném 

pořadí, podmínky práce se nikterak nelišily.  

1.  termín výzkumu proběhl ve dnech 11.10. - 15.10. 2010 

2.  termín výzkumu proběhl ve dnech 10.1. - 14.1. 2011 

3.  termín výzkumu proběhl ve dnech 28.2. - 4.3. 2011 

 

Mezi jednotlivými termíny výzkumu jsem s dětmi nepracovala. Paní učitelky s dětmi 

dále pracovaly podle školního vzdělávacího programu, ale na další testování je nijak 

nepřipravovaly. 
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4. Kritéria hodnocení práce dětí 

Kritéria hodnocení dětských prací jsou inspirována publikací Bednářové a Šmardové: 

Školní zralost:  Co by dítě mělo umět před vstupem do školy., jsou však podrobněji 

rozpracována. Tato kritéria byla stanovena před začátkem výzkumu. Zvlášť byly 

hodnoceny návyky při psaní a kreslení, grafomotorická cvičení a volná kresba. Návyky 

nejsou hodnoceny u každého jednotlivého úkolu zvlášť, nýbrž souhrnně za celou dobu, 

kdy dítě vypracovávalo úkoly.  

4.1. Kritéria hodnocení návyků při psaní a kreslení 

Návyky při psaní a kreslení (viz 3.4) jsou hodnoceny vždy v průběhu celé jednotky 

času, kdy dítě vypracovávalo zadané úkoly. Hodnocenými návyky jsou: 

 
I. způsob sezení a držení těla při práci (viz 3.4.1) 

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

b) celá váha těla spočívá na sedátku židle 

c) tělo lehce nakloněno vpřed, rovná záda 

d) obě ramena jsou ve stejné výšce 

e) lokty svírají pravý úhel a spočívají na podložce 

f) hlava je v prodloužení páteře, lehce skloněna vpřed 

g) vzdálenost očí od papíru je 25 – 30 cm 

II.  úchop psacího náčiní (viz 3.4.2) 

a) navozen špetkový úchop 

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

III.  postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku (viz 3.4.3) 

a) pohyb vychází z ramenního kloubu 

b) papír je stále natočen pravým horním rohem do levého rohu, dítě během 

práce papírem neotáčí 

c) čára vedená uvolněnou rukou je plynulá, nepřerušovaná, není kostrbatá 

d) čára vedená uvolněnou rukou není vytlačená nebo naopak příliš lehká 

 

Výběr psacího náčiní není hodnocen, neboť byl předem zadán.  
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Hodnocení: 

2 zvládá  

1 

zvládá částečně – ví, v jaké poloze má být při práci tělo, končetiny a hlava, ale 

v dané poloze dlouho nevydrží, občas dochází k sebekontrole, dítě se samo 

srovná 

0 nezvládá 

4.2. Kritéria hodnocení grafomotorických prvků 

U jednotlivých grafomotorických cvičení bylo cílem zjistit, zda dítě ovládá následující: 

I. horní kličky 

a) zvládnutí prvku horní kličky  

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

nepřerušená 

c) dodržení velikosti a vzdálenosti jednotlivých kliček, dodržení směru 

II.  jednotažné cvičení 

a) dostatečné uvolnění ruky umožňující plynulý pohyb a obtažení jedním 

tahem, linie není kostrbatá 

b) aplikace jednotlivých prvků do jednotažného cvičení, zejména horní 

kličky 

III.  dokreslování zubů pile  

a) schopnost zastavit pohyb tužky a následně pokračovat pohybem v novém 

směru 

b) plynulost pohybu, nezvedá tužku v místě změny směru 

c) dodržení velikosti zubů z hlediska výšky i šířky 

Hodnocení: 

2 zvládá  

1 zvládá částečně – prvek ještě není dostatečně zafixován, náhodně se podaří  

0 nezvládá 
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4.3. Kritéria hodnocení volné kresby 

I. kresba lidské postavy 

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

b) proporce odpovídají realitě 

c) kresba obsahuje detaily obličeje a oblečení 

II.  kresba domu 

a) rozvržení kresby po ploše 

b) kresba vychází z naznačené země 

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

III.  obě kresby 

a) linie kresby 

b) způsob vyplňování plochy - nečmárá, vybarvuje pečlivě, příliš 

nepřetahuje 

 

Hodnocení: 

2 zvládá  

1 
zvládá částečně – některé prvky dítě zvládá, jiné nezvládá, některé významné 

prvky pomíjí  

0 nezvládá 
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5. Metodika zpracování dat 

5.1 Hodnocení jednotlivých dětí 

Na základě stanovených kritérií popsaných v předchozí kapitole, byla práce dětí 

ohodnocena. Slovní hodnocení jednotlivých dětí je předmětem následující kapitoly. Pro 

přehlednost byly také vytvořeny tabulky hodnocení, které jsou umístěny v přílohách č. 

17 – č. 26. Aritmetickým průměrem bylo spočítáno celkové hodnocení jednotlivých 

oblastí (návyky při psaní a kreslení; grafomotorická cvičení; volná kresba), a to 

v každém termínu, rozsah výsledků je <0;2>. Pro každé období bylo tedy získáno třech 

výsledků. Z nich bylo poté opět aritmetickým průměrem spočítáno celkové hodnocení 

dítěte za příslušné období. Výsledky jsou v tabulkách v přílohách č. 17 – č. 26 

zobrazeny se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 

 

Předpokladem je, že se výkony dětí budou postupně zlepšovat. Ve třetím termínu 

výzkumného šetření, tedy v době těsně po ukončení zápisů do 1. tříd, by se výsledná 

známka měla blížit hodnotě 2. Proto by hodnocení po ukončení šetření mohlo být 

následující: 

• U hodnot nalézajících se v rozsahu <0;1> je výkon dítěte nedostatečný pro vstup 

do školy. 

• U hodnot nalézajících se v rozsahu <1;1,5> je výkon dítěte sporný, rodiče i 

učitelky v MŠ by s takto ohodnoceným dítětem měli dále intenzivně pracovat a 

pomáhat mu s rozvojem v problémových oblastech. 

• U hodnot nalézajících se v rozsahu <1,5;2> je výkon dítěte uspokojivý. 

 

Důležitým aspektem hodnocení dítěte však není jen výsledek hodnocení naznačený 

výše, ale i rychlost růstu schopností dítěte během zkoumaného období. Například pokud 

dítě ve třetím termínu nedosáhlo očekávaného výkonu, ale v průběhu zkoumaných tří 

termínů u něho docházelo k  výraznému zlepšování, lze očekávat, že pokud bude tento 
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vývoj nadále pokračovat, budou schopnosti dítěte v oblasti grafomotoriky v okamžiku 

nástupu školní docházky již na dostatečné úrovni. 

Pro snadné zjištění tendence růstu schopností dětí byl pro každé dítě vytvořen graf 

zachycující jak ohodnocení jednotlivých tří disciplín, tak i celkové hodnocení dětí 

v jednotlivých termínech testování (přílohy č. 17 – č. 26). Protože dítě nemuselo ve 

všech termínech podat plný výkon odpovídající jeho schopnostem, např. z důvodu 

psychické či fyzické únavy apod., byla provedena v grafech aproximace jednotlivých 

hodnot, a to prostřednictvím lineární regrese. Pro každou ze tří hodnocených oblastí a 

rovněž i pro celkové hodnocení jsou tedy výsledkem přímky, jejichž tendence by měla 

být vzrůstající. V praxi byl proveden výpočet regresních přímek v aplikaci MS Excel 

2010, ve kterém byly rovněž vyhotoveny jednotlivé grafy. 

 

Pokud dítě nedosáhlo ve třetím termínu celkového ohodnocení blízko známky 2, je 

nutno zkontrolovat tendenci růstu celkového ohodnocení dítěte. Pokud je tato přímka 

vzrůstající a protne hranici dvou bodů ještě před dosažením školní docházky, mělo by 

být vše v pořádku. V tabulce u každého grafu je uveden věk dítěte přepočítaný na 

dekadickou hodnotu (viz přílohy č. 17 – č. 26), kdy teoreticky dosáhne v celkovém 

ohodnocení známky 2. 

 

Ke grafům jednotlivých dětí je pro přesnost uvedena rovnici regresní přímky pro 

celkové ohodnocení dítěte a rovněž koeficient spolehlivost R2 této rovnice. Koeficient 

spolehlivosti by měl nabývat hodnot v rozmezí <0;1>. Čím více se koeficient 

spolehlivosti blíží k hodnotě „1“, tím je vypočítaná rovnice regresní přímky přesnější, 

jednotlivé body leží blízko přímce. Dle takovéhoto koeficientu lze usoudit, že výkon 

dítěte ve třech po sobě jdoucích obdobích rostl rovnoměrně a nedošlo k žádným 

výrazným výkyvům v jeho výkonech v jednotlivých testech. Čím je hodnota R2 blíže 

hodnotě „0“, tím jsou body vzdálenější od přímky. A lze usuzovat, že při testování 

došlo k výrazným výkyvům ve výkonech dítěte a regresní přímka ukazuje pouze 

orientační směr tendence růstu schopností dítěte. 
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5.2 Výsledky získané porovnáním celé skupiny dětí 

V závěrečné části praktické části této práce dojde ke zhodnocení výsledků výzkumu a 

zodpovězení výzkumných otázek. Aby bylo možné tyto výsledky jasně a přehledně 

ukázat, byly pro tyto účely vytvořeny tři skupiny souhrnných tabulek a grafů, které 

nastiňují, zda jsou některé aspekty grafomotoriky výrazně špatné či naopak výrazně 

dobré v průměru u všech dětí, případně v porovnání u chlapců a u děvčat. Dále je 

zkoumáno, zda u některých aspektů grafomotoriky byl zaznamenán v příslušném 

období výrazný posun k lepšímu, zatímco u jiných vývoj obecně stagnuje, a to 

v průměru u všech dětí, případně v porovnání u chlapců a u děvčat. Jedna skupina grafů 

a tabulek je vytvořena souhrnně pro všechny dívky (příloha č. 27), druhá skupina grafů 

a tabulek souhrnně pro všechny chlapce (příloha č. 28) a třetí skupina tabulek a grafů 

pro všechny děti dohromady (příloha č. 29). Každá skupina obsahuje čtyři tabulky a 

k nim příslušné čtyři grafy dle těchto oblastí: 

 

Návyky při psaní a kreslení 

• Způsob sezení a držení těla při práci 

• Úchop psacího náčiní 

• Postavení a uvolnění ruky při psaní a kreslení, tlak na podložku 

 

Grafomotorické prvky 

• Horní kličky 

• Jednotažné cvičení 

• Zuby pile 

 

Volná kresba 

• Kresba lidské postavy 

• Kresba domu 

• Obě kresby 

 

Celkové výsledky 

• Návyky při psaní a kreslení 
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• Grafomotorické prvky 

• Volná kresba 

 

V tabulkách jsou uvedeny aritmetické průměry daných hodnot za všechny dívky / 

všechny chlapce / všechny děti pro jednotlivé termíny testování. Pro doplňující 

informaci jsou v tabulkách uvedeny vždy nejnižší a nejvyšší průměrné celkové hodnoty. 

Dále je spočítán celkový průměr v každém termínu, uvedena rovnice regresní přímky 

celkového průměru a koeficient spolehlivosti R2. Také je naznačen přibližný termín, 

kdy tato regresní přímka protne hodnotu 2. 

 

V grafech jsou konkrétní tabulkové hodnoty pouze naznačeny světle šedým křížkem. 

Všechny zobrazené přímky pak vyjadřují aproximovaný průběh těchto hodnot – 

prostřednictvím přímek lineární regrese, z důvodu lepší přehlednosti a snazšího 

hodnocení vývoje. 

 

Výše uvedené souhrnné tabulky a grafy neberou zřetel na konkrétní věk dětí, ale odráží 

grafomotorické schopnosti v době jednotlivých testování, v době zápisu do 1. třídy a 

odhad vývoje do doby nástupu do 1. třídy. Na časové ose je pro termín prvního 

testování zvolena hodnota „1“, další hodnoty jsou v rozestupech odpovídající počtu 

uplynulých měsíců. Zvolené hodnoty nejsou zobrazeny přímo v grafu, nicméně 

odpovídají rovnici regresní přímky. 
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6. Výsledky výzkumu jednotlivých dětí 

V této kapitole jsou podrobně popsány výkony jednotlivých dětí. Upřednostněna je 

individuální vztahová norma. Hodnocení jsou provedena na základě kritérií 

stanovených v kapitole 4.   

6.1 Dívka 1 

6.1.1 Rodinná anamnéza dívky 1 

Věk 1. termín výzkumu 6 let 

2. termín výzkumu 6 let 3 měsíce 

3. termín výzkumu 6 let 5 měsíců 

Rodina úplná, v domácnosti žijí i prarodiče 

Sourozenci žádní 

MŠ navštěvuje od  září 2009 

Obrázky, hodnotící tabulky a hodnotící graf dívky 1 jsou v příloze č. 17 

 

Dívka 1 patří ke starším předškolním dětem, čemuž odpovídá i její grafický výkon, 

který je nadprůměrný. Dívku kreslení velmi baví a sama jej hojně vyhledává. Kreslí i 

vybarvuje velmi pečlivě. Doma se této dívce rodiče i prarodiče hodně věnují, učí ji psát. 

V době posledního testování dívka již uměla napsat celé své jméno psací latinkou, ale 

počáteční písmena křestního jména i příjmení psala pokaždé stranově obráceně. Paní 

učitelka v MŠ se domnívala, že je to způsobeno špatným dědečkovým vzorem, který 

dívka napodobuje. Ukázky jejích podpisů bohužel nemohou být v této práci ukázány 

z důvodů dodržení anonymity.  

6.1.2 Rozbor výsledků prací dívky 1 

Úroveň dívčiných návyků při psaní a kreslení je, jak je patrno z tabulky 1a v příloze č. 

17, na velmi dobré úrovni. Dívka velmi dobře při práci seděla a držela tělo, nekroutila 

se, neměnila neustále polohu těla. V prvním termínu výzkumu se u dívky projevilo 

několik níže jmenovaných drobných nedostatků, ale při druhém testování se většina 
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těchto nedostatků již neprojevila. Během prvního i druhého testování neměla dívka po 

celou dobu práce zapřené nohy do podložky. Plná váha těla však vždy spočívala na 

sedátku židle, tělo bylo lehce nakloněno vpřed s rovnými zády. V prvním termínu měla 

chvílemi přizvednuté pravé rameno a hodně skláněla hlavu, proto i vzdálenost očí od 

papíru byla malá, od druhého testování je již toto vše odstraněno. Oba lokty měla vždy 

na podložce a svíraly pravé úhly. Nejvíce je třeba se s dívkou zaměřit se na správné 

držení tužky. Snaží se o něj, avšak velmi často jí palec přesáhne přes ukazovák a 

následně změní i polohu ostatních prstů. Od prvního testování je zde znatelný pokrok, 

tužku v prvním termínu držela pouze palcem a ukazovákem, zbytek prstů byl pokrčen 

v dlani. Během všech testování bylo držení tužky u dívky nízké. Papír si dívka natáčela 

do požadované polohy a dále s ním již při práci neotáčela. Ruka byla uvolněná, pohyb 

vycházel z ramene, čáry jsou proto plynulé, přerušované jen záměrně. Přítlak na tužku 

byl přiměřený, linie tedy není ani vytlačená ani příliš lehká.  

 

Grafomotorické prvky dívka 1 zvládla na vysoké úrovni již od prvního termínu 

výzkumu, viz tabulka 1b v příloze č. 17. Velmi dobře se jí dařilo především psaní horní 

kličky, které psala švihem vycházejícím z ramenního kloubu a s uvolněnou rukou. 

Pohyb při psaní byl tedy plynulý. Kličky na sebe navazují bez přerušení linie, jejich 

velikost, rozestup i směr byl dodržován bez jakéhokoli zaváhání. Obtahování 

jednotažného prvku dívce nedělalo žádné problémy, jen ve třetí fázi výzkumu jej 

obtahovala od zadu. Ruka byla při práci dostatečně uvolněná, což je patrno z hladké 

nepřerušované linie čáry. Všechny prvky, které toto cvičení obsahovalo, provedla bez 

problémů. Ale občas dívku brzdila její pečlivost, což se projevilo především při 

dokreslování zubů, a to ve všech fázích výzkumu. V důsledku vysoké snahy o správné 

napodobení velikosti zubů, pracovala dívka velmi pomalu, tužku zbytečně zastavovala, 

občas spojovala jen šikmé čáry, aby zuby dokreslila co nejlépe, přestože zastavení čáry 

a následné pokračování v novém směru bez nutnosti zvednutí hrotu tužky z papíru bez 

problémů zvládala. 

 

Kresebný výkon dívky 1 zobrazený v tabulce 1c v příloze č. 17, je od prvního termínu 

testování velmi vyspělý, odpovídá věku dítěte o rok staršímu. Kresba lidské postavy 

obsahuje všechny části těla, jejichž napojení odpovídá realitě. Obličej i oděv obsahují 
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všechny detaily. Také kresba domu je neméně zdařilá. Rozvržení v ploše je v pořádku, 

pouze v první a druhé části výzkumu není dům ukotven, chybí naznačení země, na které 

stojí. Kresba obsahuje všechny detaily v adekvátní velikosti i umístění. Linie kresby je 

na obou obrázcích hladká a plynulá, stejně jako v předchozích grafomotorických 

cvičeních. Plochu dívka vyplňovala pečlivě, nečmárala, snažila se nepřetahovat.  

 

Z výzkumu je patrno, že z hlediska grafomotoriky a kresby je dívka na vyspělé úrovni. 

Předpokládám, že se bude dále zlepšovat a při vstupu do školy nebude mít v této oblasti 

problémy, což naznačuje i graf uvedený v příloze č. 17.  

6.2 Dívka 2 

6.2.1 Rodinná anamnéza dívky 2 

Věk 1. termín výzkumu 5 let 8 měsíců 

2. termín výzkumu 5 let 11 měsíců 

3. termín výzkumu 6 let 1 měsíc 

Rodina úplná 

Sourozenci před 3. termínem výzkumu se dívce narodil 

bratr 

MŠ navštěvuje od  září 2008 

Obrázky, hodnotící tabulky a hodnotící graf dívky 2 jsou v příloze č. 18 

 

Dívka 2 je rodiči považována za velmi vyspělou a šikovnou na svůj věk, proto 

nepovažují za nutné se jí příliš věnovat a dále ji rozvíjet. Paní učitelky z MŠ a ani já 

tento názor s rodiči nesdílíme. Dívka je šikovná, ale je s ní nutno dále pracovat. Celý 

rok, který jsem ji měla možnost pozorovat, na mne působila znuděným dojmem, nic ji 

příliš nebavilo. Stejně tomu bylo i s prací na zadaných úkolech v tomto výzkumu. 

Dívku kreslení příliš nebaví a sama jej většinou nevyhledává, což je patrné především 

na kresbách lidské postavy a domu. Vždy měla tendenci se ptát, čím má začít, zda je to 

tak správně. Určitá snaha zde je, ale převažuje především lenost. Dívka se umí podepsat 

celým jménem velkými hůlkovými písmeny. 
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6.2.2 Rozbor výsledků prací dívky 2 

Z hlediska návyků při psaní a kreslení, jak napovídá tabulka 2a v příloze č. 18, je nutné 

s dále dívkou pracovat a vést ji především ke správnému sezení a držení těla. Při prvním 

testování neměla dívka vůbec zapřené nohy do podložky, při druhém a třetím testování 

se jimi již občas zapřela. Plná váha těla však ani jednou nespočívala na sedátku židle, 

měla tendenci sedět pouze na kraji sedátka s opřenými zády o opěradlo. Polohu těla 

neustále měnila, pouze při třetím testování se dívka, ne vždy úspěšně, snažila o správný 

sed s rovnými zády a rameny ve stejné výšce. Lokty měla položeny na podložce jen 

občas a úhel, který svíraly, se měnil v závislosti na momentální poloze těla. Stejně tak 

se měnila i vzdálenost dívčiných očí od papíru. Pokud neseděla v záklonu, měla 

většinou skloněnou hlavu a oči těsně nad papírem. Od druhého testování se toto 

poněkud zlepšilo. Špetkový úchop dívka v prvním termínu ovládala jen nejistě, ve 

druhém a třetí již s jistotou. Tužku vždy držela velmi blízko hrotu. Papír natáčela podle 

potřeby, jen v poslední fázi jim již tolik nehýbala, avšak pokládala si jej nevhodně, 

proto k němu musela natáčet celé tělo. Postupně se naučila zapojovat do práce ramenní 

kloub a pracovat uvolněnou rukou, čímž velmi zlepšila plynulost vedení čáry, která byla 

v prvním termínu výzkumu značně neplynulá, přerušovaná a kostrbatá. Přítlak na tužku 

byl přiměřený, linie tedy není ani vytlačená ani příliš lehká.  

 

Navzdory dívčiným mezerám v návycích při psaní a kreslení, je její grafický projev 

zdařilý a postupně se dále zlepšuje, viz tabulka 2b v příloze č. 18. Prvek horní kličky 

dívka zvládala od prvního testování. Problémy však měla v prvním i druhém testování 

s dodržením velikosti, vzdálenosti a směru kliček. Při třetím testování se částečně 

zlepšila. Od druhého termínu do psaní horní kličky i obtahování jednotažného cviku 

postupně zapojovala švih, což jí umožnilo průběžné uvolňování ramenního kloubu. 

Čáry jsou tedy vedeny plynuleji a ztrácí se kostrbatost. Obtahování jednotažného 

cvičení bylo z počátku poznamenáno neúplně uvolněnou rukou, ke zlepšení došlo při 

třetím testování. Všechny prvky, které toto cvičení obsahovalo, dívka provedla. Cvičení 

na dopisování zubů činilo v prvním termínu potíže. Dívka měla potíže se zastavením 

pohybu a s následným pokračováním vedení tužky jiným směrem, řada zubů není 

špičatá, nýbrž oblá. Dále jsou mezi většinou zubů patrny značné rozestupy, kdy dívka 
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zvedla tužku z papíru. Pohyb nebyl plynulý. Také dodržení výšky a šířky jednotlivých 

zubů se nedařilo. Toto všechno se již ve druhém termínu výrazně zlepšilo. 

 

Kresebný výkon dívky 2 je kolísavý, viz tabulka 2c v příloze č. 18. Kresba lidské 

postavy v prvním testování je schematická. Neobsahuje všechny části těla ani jejich 

napojení neodpovídá realitě, chybí krk, ramena, dolní končetiny jsou daleko od sebe, 

chodidla nebo boty chybí, tělo má tvar trojúhelníku, horní končetiny mají pět prstů. 

Končetiny jsou zobrazeny jednodimenzionálně. V obličeji chybí nos, dále chybí uši. 

Detaily na oděvu nejsou žádné. Postava z druhého testování má již dvojdimenzionální 

zobrazení končetin, proporce ale odpovídají realitě méně než při prvním testování. Stále 

chybí krk a ramena, napojení končetin je stejné jako v prvním případě, tělo je 

trojúhelníkové. Stále chybí nos a jakékoli detaily na oblečení. Ve třetí fázi přibyl 

postavě v obličeji nos a objevuje se náznak krku, který však trojúhelníkové tělo 

překrylo. Stejně jako v prvním případě chybí postavě chodidla nebo boty. Kresby domů 

jsou zdařilejší. Rozvržení kresby domu v ploše je v pořádku, v prvním a třetím termínu 

dívka vystavěla dům z hrany papíru, který má zřejmě představovat zem, ve druhé části 

výzkumu není dům ukotven vůbec, „létá“ v prostoru. Podstatné detaily obsahují 

všechny tři kresby.  

 

Linie kresby je na obou obrázcích hladká a plynulá, na rozdíl od některých předchozích 

grafomotorických cvičení. Plochu dívka vyplnila nepříliš pečlivě, čmárá, občas 

přetahuje, některé plochy nevybarvila celé, lepší výkon podala až ve třetím termínu 

testování.  

 

Z výzkumu je patrno, že z hlediska grafomotoriky a kresby má dívka řadu mezer. 

Předpokládám, že se může zlepšit, ale je nutné s ní záměrně pracovat a k činnosti ji 

motivovat. Graf uvedený v příloze č. 18 ukazuje tendenci jejího vývoje.  
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6.3 Dívka 3 

6.3.1 Rodinná anamnéza dívky 3 

Věk 1. termín výzkumu 5 let 11 měsíců 

2. termín výzkumu 6 let 2 měsíce 

3. termín výzkumu 6 let 4 měsíce 

Rodina úplná 

Sourozenci starší sestra 

MŠ navštěvuje od  září 2008 

Obrázky, hodnotící tabulky a hodnotící graf dívky 3 jsou v příloze č. 19 

 

Dívka 3 patří ke starším předškolákům, fyzicky je velmi vyspělá a také úroveň jejích 

schopností je na velmi dobré úrovni. Jak napovídají i její práce v tomto výzkumu. 

Kreslení dívku velmi baví, tuto činnost sama velmi často vyhledává a žádá o rady, jak 

lépe pracovat. Rodiče se doma dívce hodně věnují a podporují její všestranný rozvoj. 

Umí napsat celé své jméno velkými hůlkovými písmeny, nemá tendenci písmena 

stranově převracet.  

6.3.2 Rozbor výsledků prací dívky 3 

Úroveň dívčiných návyků při psaní a kreslení je, jak je patrno z tabulky 3a v příloze č. 

19, na dobré úrovni. Dívka dobře při práci seděla a držela tělo, nekroutila se, neměnila 

neustále polohu těla. V prvním termínu výzkumu se u dívky projevilo několik níže 

jmenovaných drobných nedostatků. Téměř všechny se do druhého termínu zlepšily, a 

v době třetího termínu bylo vše již v naprostém pořádku. Během prvního testování 

neměla dívka po celou dobu práce zapřené nohy do podložky. Plná váha těla však vždy 

spočívala na sedátku židle. Při prvním termínu výzkumu střídalo tělo dívky polohu 

lehce nakloněnou vpřed s rovnými zády a mírný záklon, což mělo za následek ne vždy 

správný úhel v loktech, které však vždy spočívaly na podložce. Hlava nebyla stále 

v prodloužení páteře a také vzdálenost očí od papíru byla proměnlivá. Tyto nedostatky 

do druhého termínu výzkumu vymizely. Pouze chvílemi přizvednuté pravé rameno 

přetrvalo i do druhého termínu. Správný špetkový úchop je u dívky navozen a již od 
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prvního termínu výzkumu jej využívá a nepozměňuje. Ale během všech testování bylo 

držení tužky u dívky nízké. Papír si dívka pokládala vždy správně, ale během prvních 

dvou termínů výzkumu jej během práce občas natáčela i do jiných poloh. Díky 

uvolněnému ramennímu kloubu se dívka postupně naučila využívat švih, vedení čar je 

tedy při každém testování plynulejší, drobných zaváhání ubývá. Dívka vyvíjí přiměřený 

tlak na tužku, čára není ani vytlačená ani příliš lehká.  

 

Z hlediska grafomotorických prvků, došlo u dívky v průběhu roku ke značnému 

zlepšení, viz tabulka 3b v příloze č. 19. V době prvního termínu dívka neuměla horní 

kličky, i přes velkou snahu se jí vůbec nezdařily. Byla kvůli tomu smutná. Mezi prvním 

a druhým výzkumným šetřením se děti horní kličky zřejmě učily v MŠ, dívka mi toto 

sdělila a hrdě mi odevzdala vypracovaný list. Ve třetím termínu jsou u dívky kličky o 

trochu horší, především řada kliček se stáčí k pravému dolnímu rohu papíru. Jednotažné 

cvičení v prvním termínu bylo pro dívku poněkud náročné, zejména obtažení kliček ve 

správném směru proto, že jak již bylo zmíněno, dívka prvek kliček ještě neovládala. 

Toto cvičení se zdařilo dívce nejlépe ve druhém termínu, kdy obtahovala uvolněnou 

rukou, linie čáry je hladká, nepřerušovaná a jistá. Ve třetím šetření se cvičení dívce také 

zdařilo, ale poněkud méně než ve druhém, a obtahovala jej odzadu. Dopisování zubů se 

dívce dařilo. Od počátku šetření zvládala zastavení pohybu a následné pokračování 

v jiném směru. Pohyb byl plynulý, přerušovaný jen záměrně, pouze v prvním termínu 

v důsledku velké snahy o správné napodobení tvaru, občas linii přerušila, zkontrolovala 

práci a poté pokračovala dále. Dodržování stejné velikosti zubů se dívce dařilo nejvíce 

ve druhém termínu šetření, v prvním i třetím kolísala výška.  

 

Hodnocení kresebného výkonu dívky 3 je zobrazen v tabulce 3c v příloze č. 19. Kresba 

lidské postavy neobsahuje všechny části těla, chybí krk a ramena, u jedné ze dvou 

postav chybí i dlaně s prsty a chodidla nebo obuv. Napojení horních končetin 

neodpovídá realitě, vychází zhruba z poloviny trojúhelníkového z trupu. Dolní 

končetiny jsou daleko od sebe. Obličej obsahuje detaily, ale chybí nos, oblečení 

obsahuje detaily. Postava z druhého termínu výzkumu je výrazně zdařilejší. Tělo je 

velmi dlouhé. Opět chybí krk a ramena. Velmi krátké horní končetiny jsou již napojeny 

v horní části trupu, který již není trojúhelníkový, dolní končetiny jsou u sebe. Obličej 
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obsahuje detaily, oblečení je pečlivě propracováno. Ve třetí fázi nakreslila dívka celou 

svou rodinu, jak „jdou na bál“ , s komentářem: „ségra je hubená, tak bude mít hubený 

šaty“, čím vysvětlila velmi úzkou třetí postavu z leva. Postavy již mají krk, ramena stále 

chybí. Velmi krátké horní končetiny jsou napojeny na trup v různých výškách, dolní 

končetiny některých postav jsou opět dále od sebe. V obličejích chybí nosy, ale oči jsou 

složeny z očních koulí a zorniček. Oblečení obsahuje detaily. Kresby domu jsou zdařilé. 

Rozvržení v ploše je v pořádku. V kresbě z prvního termínu dokonce dům stojí na 

vyznačené zemi, která neodpovídá hranici papíru. Ve druhé kresbě je zřejmě země 

tvořena hranicí papíru. Ve třetí kresbě není dům ukotven. Všechny kresby obsahují 

všechny detaily v adekvátní velikosti i umístění, pouze na první jsou dveře umístěny 

vysoko nad zemí. Linie kresby je na obrázcích hladká a plynulá. Plochu dívka 

vyplňovala pečlivě, nečmárala, snažila se nepřetahovat.  

 

Z výzkumu je patrno, že z hlediska grafomotoriky a kresby se výkon dívky vyvíjí 

kupředu. Nejlepší výkon v kresbě podala ve druhém termínu výzkumu. Předpokládám, 

že i díky své velké snaze se bude dívka dále zlepšovat a při vstupu do školy nebude mít 

v této oblasti problémy, což naznačuje i graf uvedený v příloze č. 19. 

6.4 Dívka 4 

6.4.1 Rodinná anamnéza dívky 4 

Věk 1. termín výzkumu 5 let 8 měsíců 

2. termín výzkumu 5 let 11 měsíců 

3. termín výzkumu 6 let 1 měsíc 

Rodina úplná 

Sourozenci starší bratr, mladší sestra 

MŠ navštěvuje od  leden 2008 

Obrázky, hodnotící tabulky a hodnotící graf dívky 4 jsou v příloze č. 20 

 

Dívka 4 patří ke starším předškolákům, vzhledem ke svému věku je fyzicky značně 

vyspělá. Občas se u ní projevuje silná stydlivost při kontaktu s cizími lidmi, má 
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tendenci se schovávat a nemluví. Já jsem s ní tento problém neměla, dívka mě již delší 

dobu zná. Měla jsem však možnost pozorovat ji při zápisu do školy, kde nepromluvila 

ani slovo. Často se jí také stýská po matce nebo mladší sestře, pláče. I přes tyto sociální 

obtíže, se velmi dobře zapojuje do kolektivu a je dětmi oblíbená. Kreslení dívku velmi 

baví, ale stále opakuje jen několik vybraných motivů. Své křestní jméno umí napsat 

hůlkovými písmeny bez potíží. 

6.4.2 Rozbor výsledků prací dívky 4 

Návyky při psaní a kreslení se u dívky 4 během roku znatelně zlepšovaly, jak je patrno 

z tabulky 4a v příloze č. 20. Při posledním testování již zvládala bez obtíží všechny 

požadavky, kromě správné výšky držení tužky, stále převládá nízké držení. V prvním 

termínu dívka velmi špatně seděla a držela tělo, pouze občas zapřela nohy do podložky 

a posunula většinu váhy těla na sedátko židle. Ostatní požadavky na správný sed a 

držení těla nesplňovala vůbec. Již v době druhého termínu výzkumu došlo ke značnému 

zlepšení. Od druhého termínu má dívka zapřené nohy do podložky, celá váha těla 

spočívá na sedátku židle a obě ramena jsou ve stejné výšce. Dívka je schopná částečně 

dodržovat lehký náklon těla vpřed s rovnými zády, správný úhel v loktech opřených o 

stůl, hlavu držet v prodloužení páteře a dodržovat požadovanou vzdálenost očí od  

papíru. Ve třetím šetření již dívka všechny zmíněné požadavky dodržovala bez obtíží. 

Špetkový úchop dívka ovládala od počátku šetření. Vzdálenost prstů od hrotu tužky 

při prvním testování často měnila od velmi nízkého po vysoké. Od druhého šetření se 

snažila dodržovat správnou vzdálenost, ale často sklouzla k nízkému držení. V prvním 

termínu výzkumu si papír neustále natáčela dle potřeby, ve druhém si jej již pokládala 

správně, ale postupně jej vždy dotočila dle potřeby. Ve třetím termínu se jí dařilo 

dodržovat správné natočení po celou dobu. Při prvních dvou šetřeních pohyb vycházel 

z ramenního kloubu jen chvílemi, při třetím již po celou dobu práce. Tomu také 

odpovídá plynulost vedení čáry, která je nejlepší v pracích z posledního termínu šetření. 

Síla čáry je však dobrá ve všech pracích ze všech tří částí výzkumu.  
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Z hlediska grafomotorických prvků je její výkon průměrný, jak naznačuje i tabulka 4b 

v příloze č. 20. Horní kličky jsou pro dívku obtížným cvičením. V prvním termínu je 

nejprve zaměnila s vlnovkou, poté se opravila, ale začala dolními kličkami, po čase 

přešla k horním. Ve druhém termínu měla opět tendenci zaměňovat horní kličky 

za dolní. Tento prvek zvládla bez obtíží až ve třetím termínu. Pohyb tužky ve všech 

fázích byl neplynulý, nejistý a často přerušovaný. K částečnému zlepšení došlo až ve 

třetím termínu. Největší potíže dívce činilo i dodržení velikosti, vzdálenosti a směru 

jednotlivých kliček v prvním termínu výzkumu, v dalších termínech se jí toto dařilo 

lépe. Jednotažné cvičení v první a druhé fázi dopadlo u dívky obdobně, ve třetí fázi 

došlo k znatelnému zlepšení, způsobeného zejména lepším uvolněním ruky. Toto 

postupné uvolňování ramenního kloubu umožňuje dívce plynulejší pohyb tužky, 

můžeme vidět na všech grafomotorických cvičení. Přestože samotný prvek horních 

kliček byl pro dívku náročný, v jednotažném cvičení jej bez potíží napodobila. 

Dokreslování zubů se dívce dařilo. Zastavení tužky a pokračování v pohybu v jiném 

směru jí činilo sice ještě během první fáze ještě trochu potíže, v dalších fázích jej 

zvládala bez problémů. Zuby kreslila plynule, bez zvedání tužky z papíru. Dodržení 

velikosti jednotlivých zubů se jí dařilo jen občas.  

 

Kresebný výkon dívky 4 je zobrazen v tabulce 4c v příloze č. 20. Kresba čtyř  lidských 

postav v prvním termínu šetření neobsahuje všechny části těla, chybí dolní končetiny 

(nebo jsou schovány pod oblečením), krky a ramena. Napojení velmi širokých 

dvojdimenzionálních rukou je u některých postav v horní části těla, u dalších uprostřed 

těla. Na všech rukou je šest prstů. Obličeje obsahují všechny detaily. Oblečení detaily 

neobsahuje. Ve druhém termínu nakreslila dívka opět čtyři postavy. Všechny jsou velmi 

vysoké a hubené. Všechny již mají krky, mužské postavy mají ramena a 

dvojdimenzionální končetiny. Ženským postavám chybí horní končetiny, dolní jsou 

zřejmě pod oblečením. První mužská postava zleva má příliš dlouhé tělo, místo horních 

končetin jen pahýly, chybí chodidla nebo obuv. Druhá mužská postava má neúměrně 

dlouhé dolní končetiny, na horních končetinách pět prstů. Obličeje obsahují všechny 

detaily, včetně řas. Oblečení také obsahuje detaily. Ve třetím termínu výzkumu dívka 

nakreslila nejzdařilejší postavu, která nejvíce odpovídá realitě. Postava má krk, ale 

chybí jí ramena, dvojdimenzionální horní končetiny jsou napojeny v horní části trupu, 
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prsty jsou pouze čtyři. Dvojdimenzionálním dolním končetinám chybí chodidla nebo 

obuv. Obličej i oblečení obsahuje detaily. Kresba domu v prvním termínu výzkumu je 

příliš velká, střecha je našikmo a zaoblená, protože by se jinak na papír nevešla, avšak 

vychází z naznačené země. Obsahuje všechny detaily, i pod správným úhlem napojený 

komín. V druhém termínu je rozvržení kresby v ploše zdařilejší, zem není naznačena, 

zřejmě ji tvoří hrana papíru. Dům obsahuje všechny detaily, ale okna jsou neuspořádaná 

a dveře jsou výše nad zemí. Třetí kresba domu z posledního šetření je dobře umístěna 

v ploše, stejně jako u kresby z druhého termínu výzkumu vyrůstá dům z hrany papíru, 

která zřejmě představuje zem. Je zde i jakási krátká vlnovka, zřejmě představující trávu. 

Dům obsahuje všechny detaily. Komín je připojen pod správným úhlem, ale není 

připojen celý, část jej „visí“ ve vzduchu. Linie kresby je na obrázcích hladká a plynulá, 

pouze v obrázcích z prvního termínu výzkumu je místy kostrbatá. Plochu dívka 

v prvním termínu vůbec nevyplňovala, v dalších ji vyplňovala pečlivě, nečmárala, 

snažila se nepřetahovat.  

 

Z výzkumu je patrno, že se dívka postupně zlepšuje a je předpoklad, že zlepšování bude 

i nadále pokračovat a při vstupu do školy nebude mít v této oblasti problémy, což 

naznačuje i graf uvedený v příloze č. 20.  

6.5 Dívka 5 

6.5.1 Rodinná anamnéza dívky 5 

Věk 1. termín výzkumu 6 let  

2. termín výzkumu 6 let 3 měsíce 

3. termín výzkumu 6 let 5 měsíců 

Rodina úplná 

Sourozenci žádní 

MŠ navštěvuje od  září 2007 

Obrázky, hodnotící tabulky a hodnotící graf dívky 5 jsou v příloze č. 21 
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Dívka 5 patří ke starším předškolákům, je velmi vyspělá. Těší se do školy a zajímají ji 

činnosti spojené se školou. Je velmi sebevědomá, není ochotná přiznávat své chyby a 

nemá ráda, když ji někdo opravuje. V kolektivu má tendence organizovat ostatní děti. 

Velmi ráda kreslí, tuto činnost často vyhledává. Umí napsat celé své jméno hůlkovými 

písmeny.  

6.5.2 Rozbor výsledků prací dívky 5 

U dívky 5 docházelo v průběhu výzkumného šetření v oblasti návyků při psaní a 

kreslení k výraznému zlepšování, jak je patrno z tabulky 5a v příloze č. 21. V prvním 

termínu šetření  byl způsob sezení a držení těla na špatné úrovni. Dívka neměla zapřené 

nohy do podložky, neustále je křížila. Váha jejího těla nespočívala celá na židli. Seděla 

vždy jen na kousku židle, při práci se kroutila a často se na židli nadzvedávala. Jediné, 

co se jí občas během prvního termínu dařilo, bylo udržení ramen ve stejné výšce. 

Ostatní požadavky na správný sed a držení těla nesplňovala vůbec. Značný posun se 

objevil již při druhém šetření. Dívka se alespoň chvílemi zapírala nohama do podložky 

s plnou vahou těla na sedátku židle. Tělo bylo nakloněno lehce vpřed, ale s výrazně 

ohnutými zády. Ramena byla ve stejné výšce jen chvílemi, lokty spočívaly na podložce, 

ale svíraly ostrý úhel. Jen občas, když dívka narovnala záda, byla její hlava 

v prodloužení páteře a oči ve správné vzdálenosti od papíru. V období mezi druhým a 

třetím výzkumným šetřením se některé dívčiny návyky opět zlepšily. Váha těla již 

spočívala po celou dobu práce na sedátku židle, ale nohy ještě stále nebyly vždy 

zapřeny do podložky. Tělo bylo lehce nakloněno vpřed s rovnými zády, hlavou 

v prodloužení páteře a tedy i s požadovanou vzdáleností očí od papíru. Pravé rameno 

bylo ještě často výše nežli levé, lokty svíraly pravý úhel, ale často nespočívaly na 

podložce. Špetkový úchop je navozen, ale velmi často palec sklouzne a přečnívá přes 

ukazovák. Nízké držení tužky dívka opravila až před třetím termínem výzkumu. 

Ramenní kloub i ruka jsou uvolněny, dívka umí využít švihu. Papír si vždy položila 

správně, ale často s ním během práce otáčela dle potřeby. Při prvním šetření pohyb 

vycházel z ramenního kloubu jen chvílemi, při dalších dvou již po celou dobu práce. 

Čára je vedena plynule, nepřerušovaně ve všech pracích z celého šetření. Síla čáry je 

dobrá ve všech pracích ze všech tří částí výzkumu.  
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U dívky v průběhu roku z hlediska grafomotorických prvků ke změně téměř nedošlo, 

jak naznačuje i tabulka 5b v příloze č. 21. Horní kličky dívka zvládla zdařile, linie je 

nepřerušovaná, plynulá. Potíže měla dívka pouze s dodržením velikosti, kličky velmi 

zvětšila, a dále s udržením směru. Nejméně byl směr dodržen u kliček z druhé fáze 

výzkumu, kdy se stáčí směrem k levému dolnímu rohu. V jednotažném cvičení 

aplikovala všechny známé prvky. V prvním termínu bylo provedeno méně uvolněně 

nežli v dalších dvou termínech, kdy bylo obtaženo lehce, švihem. Největším problémem 

pro dívku byly zuby na pile. Nepsala je jako zuby, tedy se zastavením pohybu a 

následným pokračováním v novém směru bez zvednutí hrotu tužky z papíru, ale jako 

jednotlivé šikmé čáry, které se jí zdařile podařilo spojit v zuby téměř stejných rozměrů. 

Šikmé čáry vždy začínala na předkreslené lince. Jedinou výjimkou jsou tři z pěti zubů 

z druhé fáze výzkumu, kdy došlo k poměrně zdařilému pokusu o spojitou lomenou linii.  

 

Kresebný výkon dívky 5, který je velmi zdařilý a odpovídá realitě, je zobrazen v tabulce 

5c v příloze č. 21. Všechny postavy mají všechny části těla, dokonce zaoblené, plynule 

na sebe navazující. Obličejová část i oblečení obsahuje řadu detailů. Kresby domů jsou 

neméně zdařilé, se všemi detaily. Poněkud horší je rozvržení kresby domů v ploše. 

V obrázcích z prvního a třetího termínu výzkumu se nevešly celé střechy, a v prvním 

případě je dům posunut těsně k levému okraji papíru. První obrázek domu vyrůstá 

z hrany papíru, která zřejmě představuje zem. Druhý obrázek není vůbec ukotven, dům 

„létá“ v prostoru. Třetí dům vyrůstá opět z hrany papíru, ale je k němu zem přikreslena. 

Linie kreseb jsou zdařilé, plynulé, hladké, dívka pracovala velmi pečlivě a se zájmem, 

vybarvovala pečlivě, nečmárá. 

 

Z výzkumu je patrno, že se návyky při psaní a kreslení u dívky rychle zlepšují. 

Grafomotorika a kresba zůstávají po celou dobu na stejné úrovni. Obzvlášť dobrá je 

úroveň dívčiných kreseb. Snad poněkud překvapující je, že i přes počáteční špatné 

návyky byly grafomotorické a kresebné výkony dívky na stejně dobré úrovni jako 

v posledním termínu výzkumu, kdy byly již návyky téměř správné, což naznačuje i graf 

uvedený v příloze č. 21.  
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6.6 Chlapec 6 

6.6.1 Rodinná anamnéza chlapce 6 

Věk 1. termín výzkumu 5 let 3 měsíce  

2. termín výzkumu 5 let 6 měsíců 

3. termín výzkumu 5 let 8 měsíců 

Rodina neúplná, chlapec žije s matkou, s otcem se 

nestýká 

Sourozenci mladší bratr 

MŠ navštěvuje od  září 2008 

Obrázky, hodnotící tabulky a hodnotící graf chlapce 6 jsou v příloze č. 22 

 

Chlapec 6 je nejmladším předškolním dítětem, které se zúčastnilo tohoto výzkumného 

šetření. I v rámci všech předškolních dětí z MŠ patří k nejmladším. Působí však ještě 

mladším dojmem nežli odpovídá jeho věku. Konstitučně je slabý. Do kolektivu dětí se 

příliš nezařazuje, málo průbojný, plachý, rozumí sis spíše s dětmi o rok mladšími. 

Učitelky se domnívají, že velkou vinu na chlapcově projevu mají rodinné poměry, ve 

kterých žije.  

6.6.2 Rozbor výsledků prací chlapce 6 

Z hlediska návyků při psaní a kreslení má chlapec značné nedostatky, jak ukazuje 

tabulka 6a v příloze č. 22. Žádné požadavky kladené na způsob sezení  a držení těla při 

práci nesplňuje ani v jednom termínu výzkumného šetření. Chlapec neustále měnil 

polohy těla při práci, vstává, klekal si jednou nohou na židli, chvíli pracoval ve značném 

záklonu, v zápětí měl oči jen několik málo centimetrů nad papírem. K výraznému 

zlepšení nedošlo ani do doby, kdy proběhla třetí fáze výzkumu. Chlapec se snažil o 

špetkový úchop, často však ale přidával i prsteník a držel tedy tužku čtyřmi prsty. 

Držení bylo v prvních dvou termínech vysoké, ve třetím naopak nízké. Papír si chlapec 

neustále natáčel na všechny strany, několikrát se mu stalo, že jej natočil až o devadesát 

stupňů v případě grafomotorických cvičení a až o sto osmdesát stupňů při volné kresbě. 

Teprve při posledním šetření i jej pokládal správně, hýbal s ním jen chvílemi a ne tolik 
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jako při předchozích termínech výzkumu. Rameno píšící ruky měl chlapec během 

prvních dvou šetření nepřirozeně zafixováno, pohyb z něho tedy nemohl vycházet, 

situace se zlepšila před třetím termínem výzkumu. Velmi nejisté, kostrbaté a lehké linie 

čar z prvních dvou šetření se výrazně zlepšily do třetího termínu testování, kdy jsou 

vedeny s přiměřenou silou a jsou hladší. 

 

Grafomotorický výkon chlapce je velmi slabý ve všech třech cvičeních, viz tabulka 6b 

v příloze č. 22. Horní kličky nezvládl vůbec. V první fázi nakreslil vlnovku s postupně 

se zmenšujícími oblouky. Ve druhé fázi nakreslil část úzké vlnovky a kruhy. Ve třetí 

části se mu zdařily čtyři dolní kličky, které obloukem směřují k pravému hornímu rohu. 

Jednotažné cvičení zvládl lépe. Při prvním pokusu měl problémy s vedením čar 

požadovaným směrem. Přestože samotný prvek horních kliček nezvládl, v jednotažném 

cvičení byl schopen některé obtáhnout, nejlépe toto zvládl ve druhém termínu testování. 

Linie čár je velmi kostrbatá a nepřesná. Ve třetí fázi, kdy došlo k uvolnění ruky, se 

chlapcova práce velmi zrychlila. Velká rychlost však vedla ke značné nepřesnosti tahů. 

Kreslení zubů chlapci činilo značné potíže, zvládl je až ve třetí fázi. V první fázi nelze o 

zubech mluvit, jedná se o jednotlivé zakulacené útvary, některé tvoří nepodařený 

uzavřený ovál. Ve druhé fázi je již slabý náznak pochopení pohybu v kostrbaté místy 

nesouvislé vlnovce. Ve třetí fázi se již objevují zuby, každý zub má jiné rozměry a 

každý začal chlapec kreslit zvlášť. 

 

Kresebný výkon chlapce 6 je velmi slabý a je zobrazen v tabulce 6c v příloze č. 22. 

Kresba lidské postavy z prvního šetření je hlavonožec. Na hlavě má oči, ústa a uši, 

končetiny jednodimenzionální. Druhá postava má také oči, ústa (překrytá pastelkou, 

kterou vybarvoval) a uši, chybí nos s vlasy nebo nějaká pokrývka hlavy. Tělo je zřejmě 

zakryto šaty. Objevuje se náznak krku, ale chybí končetiny. Poslední kresba je 

nejzdařilejší. Postava má všechny části těla, včetně krku a pěti prstů na rukou. Chybí 

ramena, hodní končetiny vyrůstají kolmo ze střední části trupu. Obličej obsahuje 

detaily. Na hlavě chybí uši, vlasy nebo jiná pokrývka. Kresba domu je obdobně slabá 

v prvních dvou částech výzkumu. První dům je velký obdélník přes celý papír 

s několika okny v jedné řadě, chybí dveře. Dům nestojí na zemi. Druhý dům je také 

obdélníkový, jen o trochu menší na středu papíru se čtyřmi okny v jedné řadě. Třetí a 
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čtvrté okno zleva je rozdělené okenicemi na dvě části, dveře chybí. Ukotvení domu 

k zemi není. Třetí dům je nejvíce podařený, dobře umístěný v ploše, osahuje všechna 

detaily, včetně správně nakresleného komínu. Dům pravděpodobně stojí na hraně 

papíru, která má představovat zem. Linie kreseb na obrázcích z prvních dvou termínů 

výzkumů je velmi slabá a nejistá. Na obrázcích z třetího termínu je již v pořádku. 

V prvním termínu chlapec nevybarvoval. Ve druhém a ve třetím vybarvoval čmáráním. 

 

Zpočátku působil chlapec 6 svým dojmem mladšího dítěte. Jeho výkony v prvním a 

druhém termínu byly velmi slabé. Do začátku března, kdy proběhlo třetí výzkumné 

šetření, však chlapec velmi vyspěl. Také se výrazně zlepšil jeho grafický projev. Jen 

částečně to však platí o hygienických návycích při psaní a kreslení. Z grafu v příloze č. 

22 je patrno, že nejvíce se od lineárních přímek odchylují výsledky chlapce z doby 

druhého termínu výzkumu, což může být způsobeno nerovnoměrným, skokovým 

vývojem tohoto chlapce, jak potvrzují i učitelky z MŠ. 

6.7 Chlapec 7 

6.7.1 Rodinná anamnéza chlapce 7 

Věk 1. termín výzkumu 5 let 7 měsíců  

2. termín výzkumu 5 let 10 měsíců 

3. termín výzkumu 6 let 

Rodina úplná 

Sourozenci mladší bratr 

MŠ navštěvuje od  září 2009 

Obrázky, hodnotící tabulky a hodnotící graf chlapce 7 jsou v příloze č. 23 

 

Chlapec 7 nemá příliš velký zájem o kreslení. Během výzkumu se zdálo, že mu nezáleží 

na jeho výkonu, ani na tom, co se s jeho výtvory stane. Chvílemi pracoval velmi 

opatrně, chvílemi velmi rychle, jako by již chtěl být hotový a mohl si jít hrát. Ani 

v době třetí fáze se neuměl sám podepsat, a to ani jedním písmenem. Od učitelek z MŠ 
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jsem se dozvěděla, že vůbec nemá zájem si nějakou značkou označovat své práce a 

nechce se naučit ani počáteční písmeno svého jména.  

6.7.2 Rozbor výsledků prací chlapce 7 

Vývoj návyků při psaní a kreslení chlapce 7 ukazuje tabulka 7a v příloze č. 23. 

V prvním termínu nesplňoval žádné požadavky kladené na způsob sezení a držení těla 

při práci. Neustále měnil polohu těla, zakláněl se, předkláněl, vstával, nevydržel chvíli 

pracovat v klidu. Ve druhém termínu se mu občas dařilo v sedu udržet ramena ve stejné 

výšce a lokty na podložce. Nadále pracoval neklidně, vstával. Ve třetím termínu došlo 

ke znatelnému zlepšení. Již se uměl správně posadit, avšak dlouho takto nevydržel. 

Často se dostával do záklonu, když seděl jen na části židle se zády opřenými o opěradlo, 

což ovlivňovalo i úhel v jeho loktech, postavení hlavy a vzdálenost očí od papíru. 

Ramena měl většinou ve stejné výšce, lokty se snažil držet na podložce. Špetkový 

úchop byl u chlapce navozen od počátku šetření, ale vždy byly prsty ve značné křeči. 

Držení tužky bylo po celou dobu nízké. Papírem dle potřeby otáčel během všech tří 

termínů výzkumu. Chlapec měl částečně uvolněný ramenní kloub již od začátku, proto 

z něho mohl pohyb částečně vycházet, ale k dalšímu zlepšení již nedošlo. Linie čar 

nejsou u chlapce hladké, přítlak na tužku je správný. 

 

Grafomotorický výkon chlapce je zobrazen v tabulce 7b v příloze č. 23. Prvek horní 

kličky zvládl nejlépe v prvním termínu testování. Kličky na sebe navazují, ale jsou 

nestejně velké a v rozdílných rozestupech, směr je dodržen. Linie čáry je kostrbatá, 

nejistá. Ve druhé fázi chlapec u prvních dvou kliček váhal, nakonec si uvědomil, co je 

jeho úkolem, pohyb se stává plynulejším. Opět však není dodržená velikost, rozestupy a 

linie kliček směřuje k pravému dolnímu rohu. Ve třetí fázi je první klička horní, ostatní 

následující jsou dolními kličkami, směr kliček se mění. Linie není hladká. Jednotažné 

cvičení je provedeno při prvním testování značně kostrbatou linií, na několika místech 

přerušenou. V dalších termínech se částečně zlepšila plynulost, linie je hladší. 

Chlapcova schopnost zastavit vedení čáry a následně pokračovat jiným směrem bez 

zvednutí tužky z papíru se postupně zlepšila, jak dokazuje cvičení na dokreslování 

zubů. V první fázi se objevil jeden kulatý zub bez špičky, dále oblé a kostrbaté čáry. 
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Linie je vedena plynule. Všechny zuby nejsou stejně velké. Při druhém termínu zvládl 

chlapec kreslení zubů obdobně. Ve třetím termínu se mu dařily lépe ostré změny směru. 

Velikost zubů opět není zcela dodržena. K úplnému uvolnění ruky, a tedy k hladkým 

jasným liniím nedošlo při žádném cvičení.  

 

Kresebný výkon chlapce 7 je zobrazen v tabulce 7c v příloze č. 23. Kresba lidské 

postavy je vždy mužská, je to otec chlapce. Postava z prvního termínu šetření má 

všechny části těla, včetně krku a ramen. Dvojdimenzionální horní končetiny však 

nevycházejí z ramen, ale o něco níže přímo z trupu. Na rukou je pět prstů. 

Jednodimenzionální dolní končetiny jsou připojeny k vnějším okrajům trupu, daleko od 

sebe. V obličeji jsou pouze oči. Proporce ne zcela odpovídají realitě. Kresba z druhého 

termínu výzkumu je výrazně propracovanější. Kromě ramen obsahuje detailně 

zachycené všechny části těla, pět prstů na rukou. Končetiny jsou dvojdimenzionální. 

Obličej obsahuje všechny detaily. Hlava je příliš velká. Třetí postava má opět všechny 

části těla i s rameny, ze kterých však nevyrůstají ruce, stejně jako v prvním případě. 

Dolním končetinám chybí chodila nebo obuv. Končetiny jsou dvojdimenzionální. 

Obličej všechny detaily obsahuje. Kresba domu z prvního šetření je velmi zdařilá. 

Rozvržení po ploše je pořádku, dům stojí na zemi a obsahuje všechny detaily, včetně 

správně postaveného komínu. Na obrázku z druhého a třetího termínu nejsou domy 

ukotveny, jinak je vše v pořádku. Linie kreseb v prvním termínu není zcela hladká, v 

dalších již je. V prvním termínu chlapec vybarvoval ne zcela přesně, místy čmáral. Ve 

druhém termínu se snažil, vybarvoval přesně. Ve třetím nevybarvoval vůbec.  

 

Z grafu v příloze č. 23 je patrno, že se chlapec zlepšuje jen pomalu. Návyky při psaní a 

kreslení se u něho zlepšují, zároveň se však zhoršuje grafomotorický a kresebný projev.  

6.8 Chlapec 8 

6.8.1 Rodinná anamnéza chlapce  

Věk 1. termín výzkumu 5 let 11 měsíců  

2. termín výzkumu 6 let 2 měsíců 
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3. termín výzkumu 6 let 4 měsíce 

Rodina neúplná, střídavá péče 

Sourozenci mladší sestra 

MŠ navštěvuje od  září 2008 

Obrázky, hodnotící tabulky a hodnotící graf chlapce 8 jsou v příloze č. 24 

 

Chlapec 8 vychází ze složité rodinné situace. Patří ke starším předškolním dětem. 

V kolektivu dětí je oblíbený. Snadno se přizpůsobuje. Kreslení ho baví, sám jej často 

vyhledává. Snaží se sám podepsat velkými hůlkovými písmeny, ale někdy je stranově 

převrací, často také píše zprava do leva. Má však velmi špatné držení těla při chůzi i při 

sezení.  

6.8.2 Rozbor výsledků prací chlapce 8 

Vývoj návyků při psaní a kreslení chlapce 8 ukazuje tabulka 8a v příloze č. 24. Chlapce 

8 měl velmi špatné držení těla a tedy i způsob sezení. Židli si nepřisunoval dostatečně, 

seděl jen na jejím okraji a téměř neustále se houpal. Seděl křivě s ohnutými zády, 

rameny v nestejné výši a hlavou skloněnou k papíru, vzdálenost očí od papíru byla 

minimální. Lokty svíraly ostrý úhel a nespočívaly na podložce. Takto vypadal jeho sed 

a držení těla během všech tří termínů výzkumu. Jediné co se zlepšilo do třetího termínu 

výzkumu, bylo držení zad, které byly ohnuté, ale ne již pokřivené s rameny ve stejné 

výšce. Držení tužky bylo špetkové, často však křečovité, střídá nízké i vysoké držení. 

Papír silně natáčí podle svých potřeb. Několikrát si také papír položil příliš na stranu, 

zpět jej neposunul, ale otočil k němu celé tělo. Snaha o uvolnění ruky od ramenního 

kloubu u chlapce je, avšak značně ji komplikuje špatný sed. Některé linie čar jsou 

hladké, jiné, zvláště u cvičení, ve kterých je nejistý je silně kostrbatá, neplynulá a 

přerušovaná. Síla čáry je v pořádku. 

 

Grafomotorický výkon chlapce je zobrazen v tabulce 8b v příloze č. 24. Horní kličky 

chlapec v prvním termínu výzkumu nezvládl vůbec. Nakreslil úzkou kostrbatou vlnu, 

zjevně se snažil alespoň zachovat rozměry vln podle rozměrů předepsaných kliček, 

přesto se vlny postupně zmenšují a směřují k pravému dolnímu rohu papíru. Ve druhém 
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termínu horní kličky zvládl, avšak nejistě, s velkými rozestupy a jejich velikost se mu 

dodržet nepodařila, kličky na sebe ale plynule navazují. Pokoušel se o ně dvakrát, ale 

s obdobným výsledkem. Ve třetím termínu šetření je první klička nepodařená, další 

kličky jsou plynulejší, rytmické, ale nejedná se o horní kličky, nýbrž o dolní, jejich 

velikost není stejná. Jednotažné cvičení bylo pro chlapce náročné. V prvním termínu 

obtahoval linii zvenku po obvodu, pouze první kličku obtáhl po předepsané čáře. Linie 

čáry je v celé práci kostrbatá a přerušovaná. Ve druhém termínu pracoval podobně, 

s rozdílem, že každé ucho u králíka dvakrát obkroužil oválem, čára je plynulejší. Teprve 

ve třetím termínu chlapec cvičení obtahoval po předepsané linii. Pracoval velmi pečlivě, 

ale neuvolněnou rukou. Práce tedy byla velmi pomalá, méně plynulá, čára je na 

několika místech přerušená, ale přesná. Chlapec neměl potíže se změnou směru vedení 

čáry, což dokazuje cvičení na dokreslování zubů pily. V prvním a druhém termínu však 

chyběla plynulost, každý zub chlapec začínal zvlášť. Ve třetím termínu byl již pohyb 

plynulý. Velikost zubů se chlapci dodržovat dařila především ve druhém a třetím 

termínu. Tento prvek využíval i ve volné kresbě. 

  

Hodnocení kresebného výkonu chlapce 8 je zobrazen v tabulce 8c v příloze č. 24. 

Lidská postava z prvního výzkumného šetření má všechny části těla včetně krku. Prsty 

jsou ale na jedné ruce tři a na druhé čtyři. Chybí chodidla nebo obuv. V obličeji chybí 

nos. Hlava je příliš velká. Ve druhém termínu nakreslil postavu, kde ruce vyrůstají 

z hrudníku (dle chlapcova komentáře), chybí však krk a ramena. Hrudník a břicho jsou 

odděleny. Na jedné ruce jsou tři prsty, na druhé dva. V obličeji chybí nos. Až na velké 

uši proporce odpovídají. Postava ze třetí fáze má naznačen krk, chybí ramena, na rukou 

jsou čtyři prsty. Dolní končetiny jsou daleko od sebe, chybí chodidla nebo obuv. Obličej 

obsahuje všechny detaily. Postava má velkou hlavy a malý, úzký trup. Kresba prvního a 

třetího domu jsou dobře rozvrženy v ploše a vycházejí z naznačené země. Domy 

obsahují všechny prvky. Komín u prvního domu je připojen R-principem. Druhý dům 

není ukotven k zemi, rozvržení kresby v ploše není zcela v pořádku, nevešla se mu celá 

střecha. Domu chybí dveře. Linie kreseb jsou v pořádku. Nepečlivě ji vybarvoval ve 

třetím termínu, v předchozích částečně čmáral. 
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Z výzkumu je patrno, že se chlapec postupně zlepšuje a je předpoklad, že zlepšování 

bude i nadále pokračovat. Nejvíce je třeba zlepšit návyky při psaní a kreslení, což 

naznačuje i graf uvedený v příloze č. 24.  

6.9 Chlapec 9 

6.9.1 Rodinná anamnéza chlapce 9 

Věk 1. termín výzkumu 5 let 5 měsíců  

2. termín výzkumu 5 let 8 měsíců 

3. termín výzkumu 5 let 10 měsíců 

Rodina úplná 

Sourozenci starší bratr, mladší sestra 

MŠ navštěvuje od  září 2008 

Obrázky, hodnotící tabulky a hodnotící graf chlapce 9 jsou v příloze č. 25 

 

Chlapec 9 pochází z dobře fungující rodiny, která citlivě rozvíjí jeho předpoklady, 

především motorické a také grafomotorické. Chlapec velmi dobře funguje v kolektivu 

dětí. Je svědomitý a pečlivý. Velmi jej kreslení baví, sám je často vyhledává. Projevuje 

se u něho snaha o přesnost. Bez potíží umí napsat celé své jméno hůlkovými písmeny. 

6.9.2 Rozbor výsledků prací chlapce 9 

Návyky při psaní a kreslení jsou u chlapce velmi dobré, jak je patrno z tabulky 9a v 

příloze č. 25. Chlapec již od prvního termínu výzkumného šetření správně seděl, nohy 

měl zapřené o podložku, celá váha těla spočívala na sedátku židle. Ke stolu se 

přistrkoval. Tělo měl lehce nakloněné vpřed s rovnými zády a rameny ve stejné výšce. 

Lokty spočívaly na podložce a svíraly pravý úhel.  Pokud se během práce jeho držení 

těla pokazilo, uměl si to sám uvědomit a napravit. Vytváří si takto dobré podmínky pro 

práci. Pouze v prvním termínu výzkumu měl chvílemi skloněnou hlavu a tedy i malou 

vzdálenost očí od papíru, toto však již od druhého termínu bylo napraveno. Špetkový 

úchop je u chlapce navozen, jen držení tužky je nízké. S papírem chlapec neotáčí, avšak 

v prvních dvou termínech si jej před sebe pokládal rovně, až v době třetí fáze jej natáčel 
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doleva. Pohyb vycházel vždy z ramenního kloubu, ruka byla uvolněná, všechny linie čar 

jsou proto plynulé, nepřerušované a hladké, pouze některé linie z prvního termínu 

nejsou zcela hladké.  

 

Grafomotorických prvky chlapce jsou na vyspělé úrovni, viz tabulka 9b v příloze č. 25. 

Horní kličky jsou prvkem, který chlapec ovládá již od prvního termínu výzkumu. 

Kli čky byly prováděny rytmicky, plynule a v předepsané rovině. Potíže ale měl 

s dodržením stejné velikosti. Jednotažný cvik prováděl chlapec v prvního a druhého 

šetření výzkumu uvolněnou rukou velmi rychle, proto jsou linie čar nepřesné, ale 

hladké. V posledním termínu chlapec tolik nepospíchal, čára je velmi přesná a plynulá. 

Zuby na pile mu nečinily potíže. Plynulé kreslení se změnou směru bez nutnosti 

zvednout tužku z papíru chlapec ovládal od začátku výzkumu. Byl také schopen velmi 

přesně dodržet velikost jednotlivých zubů. Pouze ve druhém termínu nepsal všechny 

zuby plynule. Některé z nich jsou výsledkem spojení šikmých čar začínající na 

předepsané lince. Důvodem snad mohla být snaha o zachování přesné velikosti, kterou 

však zvládal i při plynulém pohybu.  

 

Kresebný výkon chlapce, který je velmi zdařilý a odpovídá realitě, je zobrazen v tabulce 

9c v příloze č. 25. Všechny postavy mají všechny části těla, včetně ramen a krku. 

Končetiny jsou dvojdimenzionální, dolní jsou na obrázcích z prvního a druhého termínu 

výzkumu ještě daleko od sebe. Obličejová část i oblečení obsahuje řadu detailů. Kresby 

domů jsou neméně zdařilé, se všemi detaily, včetně správného napojení komínů. 

Rozvržení kreseb domů v ploše je v pořádku. První a druhý obrázek domu vyrůstá 

z hrany papíru, která zřejmě představuje zem. Třetí obrázek vyrůstá z nakreslené země. 

Linie kreseb jsou zdařilé, plynulé, hladké, chlapec pracoval velmi pečlivě a se zájmem, 

vybarvoval pečlivě, nečmáral. 

 

Přestože chlapec 9 patří k mladším předškolním dětem, je úroveň jeho 

grafomotorických schopností velmi vyspělá, jak nám ukazuje graf uvedený v příloze č. 

25. Chlapec by neměl mít při nástupu do první třídy v této oblasti žádné potíže.  
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6.10 Chlapec 10 

6.10.1 Rodinná anamnéza chlapce 10 

Věk 1. termín výzkumu 5 let 7 měsíců  

2. termín výzkumu 5 let 10 měsíců 

3. termín výzkumu 6 let 

Rodina úplná, v domácnosti žije babička 

Sourozenci žádný 

MŠ navštěvuje od  září 2010 

Obrázky, hodnotící tabulky a hodnotící graf chlapce 10 jsou v příloze č. 26 

 

Chlapec 10 nastoupil do MŠ až ve školním roce, kdy byl prováděn tento výzkum. Do té 

doby se o něho starala hlavně babička, s jinými dětmi v kontaktu téměř nebyl. Nyní má 

trochu potíže se zařazením do kolektivu. Rodiči je považován za silně nadprůměrné 

dítě, s čím učitelky v MŠ nesouhlasí. Chlapec se snaží podepisovat hůlkovými písmeny. 

Některá písmena však stranově převrací, některá vynechává. Často píše také zprava do 

leva.  

6.10.2 Rozbor výsledků prací chlapce 10 

U chlapce docházelo v průběhu výzkumného šetření v oblasti návyků při psaní a 

kreslení k výraznému zlepšování, jak je patrno z tabulky 10a v příloze č. 26. V prvním 

termínu šetření  byl způsob sezení a držení těla na špatné úrovni. Chlapec neměl 

zapřené nohy do podložky, neustále je křížil. Váha jeho těla nespočívala celá na židli. 

Seděl vždy jen na kousku židle, při práci natáčel silně tělo doleva. Jediné, co se mu 

občas během prvního termínu dařilo, bylo udržení obou loktů na podložce. Ostatní 

požadavky na správný sed a držení těla nesplňoval vůbec. Značný posun se objevil již 

při druhém šetření. Chlapec alespoň chvílemi seděl s plnou vahou těla na sedátku židle. 

Tělo srovnal, neseděl již natočen k jedné straně, snažil se o mírný náklon vpřed, ale 

s výrazně ohnutými zády. Ramena měl ve stejné výšce jen chvílemi, lokty spočívaly na 

podložce, ale svíraly ostrý úhel. Jen občas, když narovnal záda, byla jeho hlava 

v prodloužení páteře a oči ve správné vzdálenosti od papíru. V období mezi druhým a 
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třetím výzkumným šetřením se téměř všechny jeho návyky zlepšily. Váha těla již 

spočívala po celou dobu práce na sedátku židle, ale nohy ještě stále nebyly vždy 

zapřeny do podložky. Tělo bylo lehce nakloněno vpřed s rovnými zády, hlavou 

v prodloužení páteře a tedy i s požadovanou vzdáleností očí od papíru. Ramena byla ve 

stejné výšce, lokty svíraly pravý úhel a spočívaly na podložce. Špetkový úchop byl 

navozen od počátku, ale po celou dobu výzkumu přetrvávalo křečovité a nízké držení 

tužky, kdy se prostředník dotýkal až hrotu tužky. Ramenní kloub ani ruka nebyly 

uvolněny, díky čemuž si chlapec vytvořil zlozvyk, kdy místo aby plynule posouval ruku 

po papíru, si naopak posouval při práci papír levou rukou. Dále papír natáčel na obě 

strany, podle momentální potřeby. Tyto problémy se projevovaly ve všech termínech 

výzkumu. Některé čáry byly vedeny neplynule, přerušovaně, jiné lehce a hladce, obě 

tyto varianty se objevují v chlapcových pracích v celém výzkumu. Síla čáry je místy 

příliš silná. 

 

Grafomotorický výkon, zobrazený v tabulce 10b v příloze č. 26, je silně poznamenán 

křečovitým držením tužky a neuvolněným ramenním kloubem. O plynulém pohybu u 

tohoto chlapce mluvit nelze, protože jak již bylo zmíněno, chlapec nepohybuje rukou 

nýbrž papírem, když to při pohledu na výsledek některých prací není vůbec vidět. Horní 

kličky v prvním termínu se nepodařily, zpočátku kreslil jakési klikyháky, postupně 

přešel dolním kličkám, všechny jsou velmi křečovité, malé, postupně se blížící 

k pravému hornímu rohu. Ve druhém a ve třetím termínu psal jich chlapec kličky horní. 

Objevuje se v nich pravidelný rytmus, dodržení směru, ale ne velikosti. Plynulost je 

dána posouváním papíru. Jednotažné cvičení činilo chlapci potíže, protože vyžaduje 

větší pohyb ruky, který chlapec neovládá. Čára je proto vedena velmi nejistě, je 

hrbolatá, neplynulá. Ve druhé a třetí fázi chlapec vedl čáru silněji vždy ze začátku a ke 

konci cviku. Ani v poslední fázi se plynulost čáry nezlepšila. Jednotlivé prvky chlapec 

aplikoval bez větších potíží. V prvním termínu mu činil také problém prvek zubů, 

několikrát se místo ostré změny směru objevuje oblouk, jednou dokonce náznak 

obdélníku, velikost jednotlivých zubů také není dodržena. Ve druhém termínu došlo ke 

zlepšení, ostře je měněn směr pohybu, velikost jednotlivých zubů je vyrovnanější, 

přesto však vzoru neodpovídají. Ve třetím šetření došlo k mírnému zhoršení. Špičky 

zubů nejsou tolik ostré, velikost dodržena není a kolísá i v průběhu chlapcovy práce.  
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Kresebný výkon chlapce 6 je zobrazen v tabulce 10c v příloze č. 26. Kresba lidské 

postavy z prvního šetření je hlavonožec. Na hlavě má oči, ústa a nos, končetiny jsou 

dvojdimenzionální s náznakem chodidel či obuvi. Druhá postava má  krk a horní 

končetiny jednodimenzionální s pěti prsty, které vyrůstají těsně pod ním. Dolní 

končetiny dvojdimenzionální, bez chodidel či obuvi. Chybí ramena. V obličeji jsou oči, 

ústa a nos, chybí vlasy nebo nějaká pokrývka hlavy. Oblečení není detailněji 

vypracováno. Na třetí kresbě jsou zobrazeny dvě postavy – chlapcovi rodiče, kteří se 

mu podle jeho slov moc povedli. Postavy jsou zobrazeny stejně jako na druhé kresbě, 

jen krk je zobrazen výrazněji a nesouhlasí počty prstů na rukou.  Zdařilé jsou kresby 

domů se všemi detaily. Všechny kresby jsou zdařile umístěny v ploše. První kresba má 

naznačenu zem, na které domy stojí. Na druhé a třetí kresbě domu stojí na hraně papíru, 

který má zem zřejmě představovat. Na první kresbě je správně napojen komín, ale 

střechy jsou ještě oblé, to je na dalších kresbách již napraveno. Linie kreseb je 

v pořádku, jen na obrázcích z prvního šetření je mírně kostrbatá. V prvním termínu 

chlapec nevybarvoval. Ve druhém a ve třetím vybarvoval pečlivě, ale se silným, 

přítlakem na tužku. 

 

Jak naznačuje i graf v příloze č. 26, u chlapce 10 došlo v průběhu šetření k výraznému 

posunu vpřed. Pravděpodobně na to má vliv MŠ, kterou chlapec začal navštěvovat.  
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7. Interpretace získaných dat a diskuze 

V předchozí kapitole byly jednotlivé děti hodnoceny podle individuální vztahové 

normy. Zápis a nástup do prvních tříd se podle této normy ale příliš neřídí. Tyto termíny 

jsou stanoveny na jeden konkrétní den pro všechny děti narozené od 1. září jednoho 

roku do 31. srpna následujícího kalendářního roku, tedy pro děti, jejichž věk se může 

lišit až o dvanáct měsíců, což znamená v tomto věku značný rozdíl. Proto i v této 

kapitole je částečně odhlédnuto od přesného věku dětí, jejich výkony jsou vztahovány 

k termínům zápisu a nástupu do první třídy. Dále se tato kapitola se pokusí zodpovědět 

výzkumné otázky, které byly stanoveny před započetím výzkumného šetření.  

7.1 Celkové zhodnocení grafomotorických schopností dětí s ohledem na termín 
zápisů a vstupu do 1. třídy 

Věk dětí, které jdou k zápisu, se může odlišovat až o jeden rok, přesto jsou všechny děti 

v této době hodnoceny téměř stejně. Proto i v této práci je termín zápisů zdůrazněn. Je 

zřejmé, že se jednotlivé děti liší ve svých schopnostech  a dovednostech i ve stejném 

věku, natož pak v rozdílném věku při zápisu a nástupu do první třídy. I v této malé 

skupině se vyskytly děti slabší a silnější. Celkově však lze říci, že kromě chlapce 6, by 

žádné z dětí s ohledem ke svému věku a směřování dosavadního vývoje, nemuselo mít 

při nástupu do první třídy závažné problémy v oblasti grafomotoriky.  

 

Nejlepších výsledků v tomto šetření dosáhl chlapec 9, jehož celkové hodnocení se již od 

prvního termínu šetření blížilo hodnotě 2, a to i přesto, že patří k mladším předškolním 

dětem. Svými výsledky se výrazně odlišuje od ostatních testovaných chlapců. Díky 

lepším návykům při psaní a kreslení již od začátku výzkumu dosahoval vyššího 

hodnocení nežli nejlepší dívka – dívka 1. Nutno podotknout, že odhadovaný věk, kdy 

chlapec 9 dosáhne v průměru výsledku 2, je 6 let. Dívka 1dosáhne tohoto hodnocení až 

po 6 roce a 6 měsících, tedy o půl roku později. Naopak nejhorších výsledků dosáhl 

chlapec 6, který ale byl nejmladším dítětem, které se výzkumného šetření zúčastnilo. 
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Na základě pozorování dětí a výsledků jejich prací jsem zhodnotila, že v období zápisu 

do prvních tříd mají: 

• dostatečně rozvinuté grafomotorické schopnosti (hodnocení mezi 1,5 a 2) 

zejména dívka 1, dívka 3, dívka 4, těsně se do tohoto limitu vejde i výkon dívky 

5, a chlapec 9.  

• ještě ne zcela dotatečné výsledky (v rozmezí 1 a 1,5) má dívka 2 a chlapec 10, 

jejichž dovednosti se rychle zlepšují. Bude-li jejich vývoj nadále pokračovat 

naznačeným směrem, měly by se dostat na uspokojivou úroveň ještě před 

nástupem do první třídy. Dále chlapec 7 a chlapec 8, kteří mají na dobré úrovni 

kresbu, ale grafomootrické cviky a především návyky mají na nízké úrovni. 

Jejich zlepšování je jen velmi pomalé. Rodičům a učitelkám těchto dětí by bylo 

vhodné doporučit, aby s těmito dětmi intenzivně pracovali. 

• na nízké úrovni (v rozmezí 0 a 1) z pohledu grafomotorických schopností byl 

v době zápisu chlapec 6, který je nejmladší. Tendence růstu grafomotorických 

dovedností je u něho rostoucí. Především v období mezi druhým a třetím 

šetřením se výrazně zlepšil. Je ale nutno s ním intenzivně záměrně pracovat. 

Při nástupu do první třídy by za předpokladu, že vývoj bude pokračovat vpřed stejným 

směrem a rychlostí a jako doposud, měly být na úrovni: 

• dostatečně rozvinuté grafomotorické schopnosti (hodnocení mezi 1,5 a 2) dívka 

1, dívka 2, dívka 3, dívka 4, dívka 5, chlapec 9 a chlapec 10. Všechny tyto děti 

se dostanou ještě před nástupem do první třídy dokonce na hranici hodnocení 2. 

• ještě ne zcela dostatečné výsledky (v rozmezí 1 a 1,5) budou mít chlapec 6, 

který udělá velký pokrok a jen pomalu se zlepšující chlapec 7 a chlapec 8. 

• na nízké úrovni (v rozmezí 0 a 1) z pohledu grafomotorických schopností by 

nemělo být již žádné z testovaných dětí.  

7.2 Zhodnocení jednotlivých zkoumaných oblastí u testovaných dětí 

Předchozí podkapitola nám již částečně zodpověděla výzkumnou otázku, zda bude 

rozdíl ve výsledcích mezi chlapci a dívkami. V této podkapitole budou na základě grafů 

vytvořených zvlášť pro dívky (příloha č. 27) a pro chlapce (příloha č. 28) tyto rozdíly 

podrobně popsány. Dále budou ukázány tendence vývoje zkoumaných oblastí se 
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zaměřením na zodpovězení dalších výzkumných otázek, tedy, která zkoumaná oblast 

bude dětem činit největší potíže? A ve které zkoumané oblasti se děti během šetření 

nejvíce zlepší? 

 

Jak vyplývá z grafů hodnocení celé skupiny dětí (příloha č. 29), jsou tendence ve všech 

oblastech u dětí rostoucí. Žádná oblast tedy nestagnuje ani se nezhoršuje. Což je 

pozitivní zjištění. Následně bude popsána každá oblast zvlášť. 

7.2.1 Návyky při psaní a kreslení 

Z hlediska návyků při psaní a kreslení jsou jednoznačně na vyšší úrovni dívky, jejichž 

graf vývoje poměrně rychle stoupá. Celkově by měl dosáhnout bodu 2 nedlouho po 

zápisu do první třídy. Naopak u chlapců jsou tyto návyky velmi slabé, v době nástupu 

do první třídy dosáhne teprve hodnoty 1,5. Průměr chlapců značně zvyšuje chlapec 9, 

který má tyto návyky již od prvního šetření na dobré úrovni. Úchop psacího náčiní se u 

chlapců zlepšuje jen velmi pomalu. Obecně všechny děti nejlépe zvládaly postavení a 

uvolnění ruky při práci a přiměřený přítlak na tužku.  Nejrychleji se u nich zlepšuje 

způsob sezení a držení těla při práci. (viz grafy v příloze č. 29) 

 

7.2.2  Grafomotorické prvky 

Grafomotorické prvky jsou u dívek na uspokojivé úrovni, začínají nad hranicí průměru 

a dále stoupají. U chlapců jsou v průměru horší, pohybují se kolem průměru a pod ním. 

Opět zde výjimku tvoří chlapec 9, který průměr chlapců zvyšuje. U dívek nejhůře 

dopadalo cvičení na dokreslování zubů pile, nejrychleji se zlepšovaly horní kličky. U 

chlapců byly výrazně nejhorší horní kličky. Nejlépe u všech dětí dopadlo jednotažné 

cvičení, možná proto, že děti po celou dobu vedly tužku po předem dané čáře. Toto 

cvičení se u chlapců zlepšovalo nejrychleji. (viz grafy v příloze č. 29) 

7.2.3 Volná kresba 

Zatímco v předchozích dvou byla děvčata obecně lepší než chlapci, v oblasti kresby 

jsou jejich dovednosti téměř vyrovnané a v průměru na uspokojivé úrovni. U děvčat 

celkový výstup trochu kazí kresba domu svým mírně regresivním vývojem, 
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způsobeným především výsledky dívky 3. Přestože na počátku šetření byla kresba domu 

u dívek výrazně lepší nežli kresba lidské postavy, v závěru tomu bylo naopak. U 

chlapců sice nedochází ke stagnaci či regresi vývoje kresby domu jako u dívek, ale 

progres je jen velmi pozvolný. Stejně jako u dívek dochází k prudkému zlepšení kresby 

lidské postavy. U chlapce 7, chlapce 8 a chlapce 10 schopnosti kresby kvalitativně 

výrazně převyšují ostatní zkoumané oblasti. (viz grafy v příloze č. 29) 

 

Na závěr lze výše popsané výsledky shrnout. Zkoumaná děvčata byla z pohledu 

grafomotoriky na lepší úrovni, než zkoumaní chlapci. Mají vyrovnanější všechny tři 

oblasti, v době zápisu se všechny zkoumané oblasti dostanou na stejnou, uspokojivou 

hodnotu (kolem 1,75). Zatímco u chlapců je velký rozptyl jak v jednotlivých oblastech, 

nejhorší jsou návyky při psaní a kreslení, tak i v rámci výkonnosti jednotlivých chlapců, 

což je patrné i z grafů shrnujících výsledky chlapců. Výrazně větší rozdíl je mezi 

nejlepším a nejhorším chlapcem, rovněž koeficient spolehlivosti u regresních přímek je 

u chlapců vzdálen od hodnoty 1 více než u děvčat.  

 

Jistě by bylo zajímavé provést toto šetření s větší skupinou dětí z více MŠ, aby byl 

získán větší vzorek, ze kterého by bylo možno vyvodit obecnější závěry, než bylo 

možné z této malé skupinky. Bylo by také možné porovnat úroveň dětí z jednotlivých 

MŠ. A zjistit, nakolik se v jednotlivých MŠ věnují učitelky rozvoji grafomotoriky, 

kresby a návykům při psaní a kreslení. Zajímavé by mohlo být i srovnání dětí 

z pražských a mimopražských MŠ. Více termínů testování dětí by také ukázalo 

přesnější křivku jejich vývoje a bylo možno minimalizovat vnější vlivy, které působily 

na aktuální výkonnost dětí, například nachlazení, momentální ospalost, pocit hladu atd. 

Dále by bylo dobré zaměřit pozornost na otázky informovanosti rodičů v této 

problematice a navrhnout možnosti, jak jejich informovanost zvýšit.  
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Závěr 

Během psaní diplomové práce se mi dostala do rukou celá řada velmi zajímavých 

publikací obsahujících mnoho praktických rad a doporučení, které ve své současné 

praxi učitelky v první třídě využívám. Ráda se k těmto publikacím vracím pro další 

informace.  Také jsem při výzkumném šetření získala představu o úrovni předškolních 

dětí v oblasti grafomotoriky, což mi pomohlo na začátku září, kdy jsem připravovala 

první úkoly pro své prvňáčky. Práce tedy byla pro mne jistě přínosná a byla bych ráda, 

kdyby byla přínosem i pro další kolegy z mého oboru. 

 

Úroveň grafomotoriky dětí, které nastupují do první třídy základní školy, má velký vliv 

na zvládnutí jedné ze tří nejdůležitějších dovedností, které děti na počátku školní 

docházky získávají. Mluvíme o dovednosti psaní. Ani v dnešní technické době se 

nevyhneme nutnosti psát některé dokumenty či jen své vlastní poznámky rukou, a 

nesmíme zapomínat ani na nezbytnost vlastnoručního podpisu, který jeho elektronická 

alternativa ještě zdaleka nevytlačila. Nelze proto souhlasit s argumenty některých 

rodičů, že psaní rukou je již přežitek. Psaní rukou je stále důležité a dokládá nám tuto 

skutečnost jeho zakotvení v rámcově vzdělávacích programech.  

 

Základy pro psaní se vytváří od doby, kdy dítě objeví tužku, začne ji zkoumat a 

postupně kreslit. Kreslení je nezbytným základem pro psaní, kdy si dítě vytváří návyky 

při práci s tužkou, polohy ve kterých pracuje, způsob jejího úchopu i samotnou techniku 

vedení čar. Dítě si postupně v průběhu vývoje osvojuje jednotlivé elementy písma. 

Z toho tedy plyne, že není možné dát dítěti do ruky tužku až ve chvíli, kdy nastupuje do 

první třídy. To už by bylo velmi pozdě. Stejně tak ale nesmíme ponechat dítě při práci 

s tužkou zcela samo sobě. Jako v řadě ostatních případů, dítě potřebuje vzor dospělého a 

vyžaduje rady. Na dospělém leží úkol nenásilně dítě vést a pomáhat mu překonávat 

různá úskalí.  

 

Předškolní období, jak již název sám napovídá, je dobou, kdy u dítěte dozrávají funkce 

nezbytné pro učení a zároveň se učí řadě návyků a dovednostem, které bude ve škole 
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potřebovat. „Nevyužít efektivně předškolní období k všestrannému a intenzivnímu 

rozvoji dítěte představuje fatální rodičovskou chybu.“(Mertin, 2011, s. 36) Přesto ne 

všechny děti budou na začátku září, kdy mají nastoupit do první třídy, na tento velký 

krok dostatečně připraveny. Rodiče těchto dětí mají možnost požádat o odklad povinné 

školní docházky o jeden rok. Pro mnoho dětí je odklad vhodným řešením. Tento rok 

času navíc by ale měl být co nejefektivněji využit. Ne vždy se tak děje. „Bohužel u nás 

zatím není rozvinut systém faktické pomoci rodinám, které nejsou s to přijatelně 

naplňovat rozvoj vzdělávacích potřeb svých dětí, případně je opravdu zanedbávají.“ (V. 

Mertin, 2011, s. 39) U dětí z takovýchto rodinných poměrů odklad obvykle nic 

nevyřeší. Také ale existují rodiče, kteří chtějí odkladem pouze tzv. prodloužit svým 

dětem dětství, anebo myslí pouze na sebe a chtějí si nepříjemné starosti a povinnosti, 

které spojují se školní docházkou, o jeden rok oddálit. Poslední dva zmíněné důvody 

vedou k řadě diskuzí, zda by neměl být počet odkladů administrativně omezen. (Mertin, 

2011, s. 36)  

 

V ideálním případě by k odkladům měly rodiče vést pouze důvody nepřipravenosti 

jejich potomků na školní docházku. Jedním z těchto důvodů právě může být špatná 

úroveň grafomotorických dovedností dítěte. Přestože je jejich význam tak velký, často 

jsou opomíjeny s tím, že se dítě ve škole vše naučí. Předškolní období je dobou, kdy „se 

fixuje způsob uchopení tužky či pastelky“(Wildová, 2011, s. 38). V první třídě již 

učitelky neučí děti držet tužku, ty to již nějakým způsobem umí, ale protože tento 

způsob není často vhodný, snaží se o jeho nápravu. Ale i zde platí, že je mnohem těžší 

návyk přeučit než naučit nový. Podobné je to i s dalšími nezbytnými návyky, které by 

měly děti při psaní a kreslení dodržovat.  

 

V teoretické části této diplomové práce jsem se pokusila popsat a vysvětlit smysl řady 

nezbytných dovedností, které jsou se psaním úzce spojeny. V praktické části byla poté 

z těchto hledisek hodnocena práce a na ní závislé výsledky vybraných dětí z jedné 

pražské mateřské školy. Jsem velmi ráda, že je u těchto dětí možno konstatovat, že by 

nemusely mít při nástupu do první třídy přílišné potíže v oblasti grafomotoriky. Některé 

děti podaly velmi uspokojující výkony. I z vlastní praxe učitelky první třídy ale bohužel 

vím, že tato situace není standardní. V mnou zvolené mateřské škole jsou děti cíleně po 
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všech stánkách rozvíjeny, ani hledisko grafomotoriky není zanedbáno, o čemž svědčí 

výsledky dětí v tomto výzkumu.  

 

Bylo by dobré, kdyby se i ve všech ostatních mateřských školách dětem učitelky takto 

věnovaly, a především, aby se svým dětem více věnovali jejich rodiče. V dnešní době 

existuje celá řada pracovních listů i s metodikami, jak pracovat, stejně tak i vhodné 

pomůcky pro nácvik i nápravu držení tužky. V neposlední řadě je třeba připomenout, že 

i základní školy by měly brát více ohledu na úroveň dětí, které do prvních tříd nastupují 

a výuku jim přizpůsobovat. Bohužel i dobrá vůle škol často ztroskotává na špatném 

materiálním zázemí. Tak se stává, že například malí prvňáčci sedí v lavicích výšky 

neúměrné jejich postavě. 
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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 
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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.  

 

 

 

Abstract 

 

There are currently increasingly debated issues of entering the schooling, especially in 

the terms of levels of preparedness to enter the first grade and the school's requirements 

on the first-graders. This is due to a large number of often complex changes which the 

entrance into the first grade means for the children and their families. It is the best for 

the first-graders do all these changes without undue frustration, it is necessary that their 

physical, mental and neural development and readiness were on sufficient level. 

Because of extensiveness of this topic, only the part of it was selected for this thesis, as 

its name says: The level of graphomotor skills of preschool children before entering 
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elementary school. The area of graphomotor skills is presented in the context of writing 

skills throughout this thesis.  

 

The legislative definition of compulsory school attendance and the issue of writing as an 

essential part of literacy is covered within the theoretical part. The topic of entry into 

the first grade and the school preparedness of children are explained. The area of 

graphomotor skills in the terms of the development, in the terms of relation to the coarse 

and fine motor skills, laterality and external conditions which affect graphomotor skills 

is covered in detail. The significance graphomotor skills as an essential foundation for 

writing skills which is one of the basic skills which the child receives during 

compulsory schooling is explained. The necessity of release and the graphomotor 

exercises are made clear. In conclusion, the theoretical part is pointed to the problems 

which may occur with graphomotor skills, their physiological causes and their influence 

which are shown on the skill of writing. 

 

The aim of the research which is described in the practical part of the thesis was to 

record changes in the development graphomotor skills and to summarize the most 

common problems which may affect the level of the graphomotor skills of the children 

in the last year before the start compulsory schooling. Sub-tasks and research questions 

were defined, the research sample was selected. The data which are presented in the 

tables were gathered by observation of children developing assignments and by 

subsequent evaluation of their works. The graphs represent the course of the 

development of the children and their projected future development with the emphasis 

on the entry to the first grade. The works by the children, the tables and the graphs are 

given in the thesis's Annexes. The areas of writing and the drawing habits, the 

graphomotor exercises and the freehand drawing were studied. 

 

The result of the research showed a tendency of a rapid improvement of the tested 

children in the all three areas. At the same time, it also pointed out the weaknesses of 

graphomotor preparedness of these children. It is also clear from the research that the 

boys lag behind the girls which all have the examined areas at a comparable level. The 

boys achieved the best results in the free drawing, where they nearly settled with the 
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girls whose performance were well balanced. There was one exception found in a 

research sample, a very young boy with excellent results in all of the tested areas,  his 

results were better than those of the girls. All the children managed well with the hand 

position and the release at work and adequate pressure on the pencil nevertheless the 

most of them have a low hold of the pencil. The children's drawing of the human figure 

improves very rapidly as do their sitting posture which was initially bad. 

 

The thesis shows the need for a targeted training of the preschool children in the area of 

graphomotor skills and it brings an easily usable methodology for its level validation in 

practice. A number of other questions and topics had arose which must be thought 

through so that we could try to make the entry to the schooling easier for the children or 

at least not to make it unnecessarily more difficult. 
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