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1 ÚVOD 

V poslední době značně vzrostl zájem o problematiku vzdělávání a dalšího 

rozvoje nadaných žáků. Zatímco dříve se vzdělávání nadaných dětí téměř neřešilo a 

pozornost byla zaměřena spíš na opačnou stranu, na děti nějakým způsobem 

znevýhodněné nebo handicapované, dnes už si uvědomujeme, že děti s nadáním rovněž 

potřebují speciální péči. A řada potíží, se kterými se děti označované jako nadané 

potýkají, se až překvapivě podobají potížím, které bychom očekávali spíše u dětí 

znevýhodněných. 

Ačkoliv nadané děti a záležitosti kolem jejich vzdělávání a výchovy patří 

v poslední době k populárnějším tématům, stále je kolem této problematiky řada 

nezodpovězených otázek a mýtů, které ve společnosti přetrvávají. Na trhu už je sice 

k dostání odborná literatura, která se tímto tématem zabývá, a to jak česká, tak 

zahraniční, řadu věcí však nejsme stále schopni uspokojivě zhodnotit. Důvodů je celá 

řada, od toho, že se míra nadání každého dítěte liší jak zaměřením, tak rozsahem až po 

to, že nadaných dětí v populaci není dost na to, aby pozorované výsledky měly vědecky 

vypovídající hodnotu.  

Téma své bakalářské práce jsem si zvolila z několika důvodů. Prvním z nich je, 

že pracuji na základní škole Open Gate v Babicích, která se vzdělávání nadaných dětí 

přímo věnuje. Druhým důvodem je, že se dlouhodobě věnuji tvůrčím činnostem s dětmi, 

zaměřeným na práci s přírodními a technickými materiály. Snažím se netradiční a 

hravou formou oslovit děti a mladé lidi tak, aby měli možnost příjemně a smysluplně 

trávit svůj volný čas, nenásilnou formou se dozvědět nové informace a odnést si zážitky, 

na které si někdy v budoucnu snad rádi vzpomenou. Byla jsem velmi zvědavá, jak na 

tyto nápady a náměty budou nadané děti reagovat. Na jednu stranu jejich nadání totiž 

slibovalo možnost jít více do hloubky a věnovat se i náročnějším projektům, na stranu 

druhou s sebou neslo riziko, že o témata nebudou mít zájem.  

Třetím důvodem byla zvědavost, jestli se u dětí na začátku školní docházky 

vůbec výraznější rozdíly projeví. Děti v první třídě, ať už nadané nebo ne, musí 

zvládnout úctyhodné množství věcí a posun ve vývoji je v tomto věku asi nejvýraznější. 

Otázkou však je, jestli při míře změn a nároků, které jsou na děti kladeny, zůstane 

dostatečný prostor pro to, aby se mohlo výrazným způsobem projevit i nadání. 
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Posledním důvodem je poznatek, na který přišli humanističtí psychologové už 

někdy v polovině 20. století: Shodné IQ nezaručuje u dětí stejný výkon. Rozdíly ve 

výkonech dětí ovlivňuje hlavně tvořivost a motivace.  

Máme-li tedy možnost rozvíjet u dětí jejich tvořivost a pozitivně je motivovat, 

máme možnost neuvěřitelně obohatit jejich život. U dětí s vysokým IQ obzvlášť. Bylo 

by škoda nechat takovou šanci bez povšimnutí. 

Cílem práce bylo sumarizovat poznatky získané z odborné literatury a na jejich 

základě v praktické části zjistit a zaznamenat posun a vývoj vybraných schopností u 

vzorku nadaných žáků první třídy. 

V příloze přikládám kompletní program, který byl v průběhu roku s dětmi 

realizován, včetně metodických řad práce na výrobku. Doufám, že v něm ostatní 

naleznou inspiraci. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 Definice nadání 

2.1.1 Vysoké nadání a talent 

Chceme-li se bavit o nadaných dětech, nejprve by bylo vhodné ujasnit si, co je to 

vlastně nadání a jak se projevuje. 

Pojem nadání totiž není ve všech publikacích jednotný. Názvy „vysoké nadání“ 

a „talent“ se často užívají jako synonyma (Průcha J., 2008), ale setkáváme se i 

s náhledem, že „vysoké nadání“ označuje mimořádné schopnosti v intelektuální oblasti, 

zatímco o „talentu“ hovoříme tehdy, jde-li o schopnosti vysloveně v oblasti slovesného 

umění, sportu, hudby nebo ve výtvarném umění. 

V pedagogických publikacích zase termín „vysoké nadání“ používají autoři 

u mimořádného nadání ve více oblastech a pojem „talent“, když je někdo vynikající jen 

v jedné oblasti (např. někdo má talent na matematiku). 

Velmi často se objevuje názor, že „vysoce nadaní“ jsou ti, kteří patří k 10% lidí s 

nejvyšším IQ. Kdo dosáhne nižších nadprůměrných hodnot, je talentovaný. 

Jelikož neexistuje shoda v exaktním užívání obou pojmů, vycházím z toho, že 

pojem nadání a talent má velice blízký, téměř totožný význam (Mönks F. J., Ypenburg 

I.H., 2002). 

Zvláštní nadání se může objevit ve třech různých oblastech: 

1. V oblasti duševních schopností, intelektuálních výkonů 

2. V oblasti tvořivosti. 

3. V oblasti speciálních schopností (nemusí korelovat s vysokým IQ) 

(Hříbková L., 2009). 

Existují jednotlivé i smíšené formy vysokého nadání. Většina publikací se 

zabývá především dětmi, které vykazují mimořádné intelektuální vlohy nebo výkony. 

Také jsem zaznamenala, že řada publikací řeší, jak vzdělávat a rozvíjet děti s 

vysokým intelektuálním nadáním. Jak je poznat, jak jim obohatit rozšířit nebo 

přizpůsobit obsah výuky, zatímco nadaným v oblasti sportu či múzických umění se 

pozornost nevěnuje, popřípadě se předpokládá, že naleznou dostatečné vyžití ve 

volnočasových aktivitách. O nadaných v oblasti tvořivosti se většinou mluví v případě 
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zvýšené kreativity spojené s vysokým intelektuálním nadáním (Mönks F. J., Ypenburg 

I.H., 2002). 

Protože se ve své práci setkávám s nadanými dětmi, u kterých se předpokládá 

značný potenciál právě díky vysokým rozumovým schopnostem, používám pojem 

nadání ve smyslu mimořádných intelektuálních vloh i v této bakalářské práci. 

 

2.1.2 Modely vysokého nadání 

Mönks F. J. a Ypenburgová I. H. (2002) rozlišují čtyři různá pojetí modelů 

vysvětlujících nadání: 

Modely založené na schopnostech předpokládají, že rozumové schopnosti lze 

zjistit už v časném věku a že se v průběhu života příliš zásadně nemění, tedy, že 

schopnosti jsou stabilní. 

U modelů kognitivních složek, nám jde hlavně o to, jak jedinec zpracovává 

informace. Středem zájmu tak není výsledek, ale cesta k němu. Důraz není kladen na 

IQ, ale na QI, přičemž QI vyjadřuje kvalitu zpracování informací. 

Model orientovaný na výkon rozlišuje mezi vlohami a jejich realizací. Ne 

všechno, co v lidech je jako vloha nebo možnost, je převedeno do výkonů. Vloha je 

však předpokladem pro to, aby někdo podal vynikající výkon. Ne u všech lidí se přitom 

vlohy rozvinou. Velmi často se stává, že okolí, ve kterém dítě vyrůstá, není dostatečně 

podnětné k tomu, aby se jeho vlohy rozvinuly. Často nemusí být vlohy ani rozeznány. 

Předpokládá se, že je tomu tak u poloviny potenciálně vysoce nadaných dětí. Velký 

problém to může být např. u dětí z nevzdělaných rodin. 

Výhodou tohoto modelu je, že pro něj není podstatný jen výkon skutečný, ale že 

věnují pozornost i tomu, co stojí v cestě uskutečňování vloh. Nejde tedy pouze o 

popisný model. Každý člověk má být vychováván tak, aby se mohl vyvinout v souladu 

se svými schopnostmi.  

Socio-kulturně orientované modely vycházejí z toho, že vysoké nadání se může 

projevit pouze, pokud vhodně působí individuální a sociální faktory. Pro podávání 

mimořádných výkonů jsou potřeba vhodné podmínky, včetně politických a 

hospodářských.  

Pokud vzdělávací politika země není zaměřená na nadané jedince a vysoké 

výkony, ale na průměrnost, může nadání dokonce potlačovat, aby z nadaných dětí 
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nevyrostly osobnosti, které potom budou mít snahy tento systém změnit (Mönks F. J., 

Ypenburg I.H., 2002). 

Uvedená modelová pojetí se navzájem nevylučují se, ale zohledňují různá 

hlediska, jež se vzájemně ovlivňují a propojují.  

Výsledkem je pak více faktorový model, který zahrnuje schopnosti, tvořivost a 

motivaci. 

„Vysoce nadaný“ je – právě tak jako „průměrně nadaný“ – popisný pojem. 

Zvláštní nadání se může projevit v pohybových, sociálních, uměleckých nebo vysoce 

intelektuálních schopnostech. Často se tyto formy nadání objevují společně. Někdo 

může také mít mimořádný talent v určitých oblastech, např. v hudbě. Mít však pro něco 

zvláštní vlohy samo o sobě nestačí. Každá vloha, ať už je průměrná nebo mimořádná, 

potřebuje být rozvíjena. A k tomu je potřeba podpora sociálního prostředí. 

Vysoké nadání dokážeme rozpoznat teprve v okamžiku, kdy se projeví, ale pro 

nadané dítě nemusí být snadné své nadání patřičně demonstrovat. 

Člověk je sociální bytost. To znamená, že pro jeho zdravý vývoj je potřebná 

dobrá sociální interakce, zejména s rodinou, se školou a s okruhem přátel. Dobré 

sociální kontakty usnadňují vlohy realizovat. 

Důležitá je rovněž motivace, a to zejména motivace vnitřní. Jde o vůli a sílu 

provést určitou úlohu nebo dokončit započatou práci. Jedná se také o potřebu na něčem 

pracovat, potěšení s danou činností spojené (citová složka), schopnost stanovovat si 

cíle, dělat plány (kognitivní složka) a dovednost podstoupit rizika a překonat faktory 

nejistoty (perspektiva budoucnosti) Hříbková L., 2009). 

 

2.1.3 Znaky nadání 

Znakem nadaných je značná diversita osobnostních vlastností. 

Výzkumu intelektově nadaných dětí školního věku se věnovala celá řada autorů. Lenka 

Hříbková ve své publikaci Nadání a nadaní (2009), ze které jsem vycházela, 

sumarizovala charakteristiky intelektově nadaných a uspořádala je do tematických 

skupin takto: 
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Kognitivní charakteristiky a projevy: 

Co se týče inteligence, nadané děti se mohou projevovat jako děti o dva až pět 

let starší. Také se ukázalo, že nadané děti přemýšlejí jinak, než jejich vrstevníci. Při 

řešení myšlenkových úloh častěji používají vyspělejší strategie řešení, které běžně při 

řešení používají až děti mnohem starší.  

Kognitivní projevy, dovednosti a schopnosti intelektově nadaných dětí školního 

věku můžeme členit na: 

Intelektové charakteristiky 

 Při získávání informací samostatně používají encyklopedické zdroje a 

moderní technologie. 

 Zajímají se o vztahy příčiny a následku, jsou schopny rozpoznat vztahy mezi 

jevy. 

 Identifikují nesrovnalosti, jsou citlivé na existenci problémů. 

 Mají zálibu ve strukturování informací a vytváření různých systémů 

(číselných, časových, hodnotových apod.). 

 Jsou schopny správně a rychle zobecňovat. 

 Mají rozvinuté kritické myšlení, což se mimo jiné projevuje tendencí 

k pochybování, polemice i zvýšené sebekritice. 

 Charakteristický je pro ně bohatý slovník, přitahují je abstraktní pojmy. 

 Při hodnocení svých a cizích výsledků činnosti se řídí vlastními kritérii. 

 Jsou schopny delší koncentrace pozornosti než ostatní děti stejného věku. 

Tvořivé charakteristiky 

 Snadno rozehrávají fantazii a imaginaci. 

 Při školních i mimoškolních činnostech projevují intelektuální hravost a 

zvídavost. 

 Jsou schopny přijímat nové informace a často je i vyžadují. 

 Jsou velmi flexibilní v myšlení a dospívají k originálním způsobům řešení 

různých úkolů, snaží se hledat svoji vlastní odpověď na danou otázku. 

 Dovedou být nekonvenční v uvažování. 

Paměť 

 Vyznačují se vynikající pamětí. 

 Jsou dobří pozorovatelé a dlouhodobě si zapamatují i drobné detaily, 

pozornost však věnují zejména věcem a jevům, které je zaujaly. 
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Nekognitivní charakteristiky a projevy: 

Motivační charakteristiky 

 Zdůrazňuje se obvykle převaha vnitřní motivace před vnější. 

 Jejich chování a jednání je často řízeno vědomým cílem. 

 Vyznačují se vytrvalostí při vykonávání činností, které je zajímají. 

 Mají rozmanité zájmy a neunavuje je duševní činnost. 

 Nebojí se riskovat. 

Emocionální charakteristiky 

 Mají zvýšenou potřebu emocionální podpory a emociálního přijetí. 

 Jsou citlivé až přecitlivělé 

 Ve srovnání s vrstevníky působí jako emocionálně méně vyspělé. 

 Jsou impulzivní a expresivně se vyjadřují při obhajování názorů. 

 Přitahuje je estetická dimenze věcí. 

Sociální charakteristiky 

 Vyznačují se potřebou volnosti a aktivity. 

 Vytvářejí tlak na okolí ke zvýšené pozornosti ke své osobě a činnostem. 

 V sociální skupině často zaujímají extrémní pozici. 

 Mají vysoké nebo extrémně nízké sociální dovednosti. 

 Mají odvahu k prezentování vlastních názorů, za pomocí argumentů je hájí 

před skupinou. 

 Mají smysl pro humor, kterému však nemusí spolužáci rozumět. 

 Vyhledávají starší děti pro komunikaci a pro činnosti. 

 Jsou sociálně „naivní, důvěřiví a bezelstní“. 

 

Některé nadané děti trpí nedostatkem sebedůvěry a dochází u nich k vytvoření 

neodpovídajícího problematického sebepojetí. Těmto dětem potom v socializaci 

pomáhají vývojoví a poradenští psychologové. 

Nadání se obvykle neprojevuje pouze při výskytu jedné z výše uvedených 

charakteristik, většinou jde o kombinaci několika z nich a to kognitivních i 

nekognitivních. Není však nutné, aby byly tyto ukazatele přítomny všechny (Hříbková 

L., 2009). 
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Charakteristiky učení a školní projevy: 

Do této skupiny řadíme projevy, které jsou na dětech patrny hlavně při učení, ať už 

jde o učení ve škole nebo doma. Obecně a velmi zjednodušeně můžeme tvrdit, že se 

intelektově nadané děti učí snadno a rychle. To ovšem neznamená, že tyto děti nemohou 

být při práci ve škole zdrojem komplikací a problémů. Mezi charakteristické projevy 

intelektově nadaných žáků ve škole a při učení řadíme tyto: 

 Relativně dobře se adaptují v novém učebním prostředí. 

 Preferují individuální učení a práci před skupinovou. 

 Jsou schopni samostatně vyhledávat potřebné informace a orientovat se v 

nich. 

 Jejich znalosti v oblasti zájmu přesahují požadovaný rozsah i hloubku učiva. 

 S oblibou se učí prostřednictvím manipulace s objekty a experimentací. 

 Mají tendence spíše k induktivnímu učení a řešení problémů. 

 Preferují problémové úlohy 

 Mají tendence ke strukturování řešeného problému. 

 Nemají rádi učení mechanické a paměťové. 

 Při učení využívají fantazie a představivosti. 

 Při vypracovávání úkolů pracují vlastním pracovním tempem. 

 Mají schopnost oddalovat dokončení činnosti, pokud nejsou spokojení s jejím 

výsledkem. 

 Mají snahu o dokonalé provedení úkolu, které je v souladu s jejich 

představou. 

 Často zpochybňují daný stav, polemizují s učiteli. 

 Mají potřebu prezentovat své znalosti nebo dovednosti před třídou (Mönks F. 

J., Ypenburg I. H., 2002). 

Rozdíly v osobnostních charakteristikách jsou velmi malé, pokud vzájemně 

porovnáváme děti se stejným socioekonomickým statusem. 

Nelze s jistotou říci, jestli tyto projevy platí stejně ve všech sociokulturních 

prostředích, ani zda se s různým prostředím nemění jejich význam. 

U řady nadaných dětí se navíc můžeme setkat s tzv. nevyrovnanostmi vývoje, které 

celkový obraz osobnostních charakteristik dále komplikují. Jde o to, že nadání se 

nemusí projevovat rovnoměrně a zatímco jedna složka vývoje se rozvinula 
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nadprůměrně (např. intelekt), ostatní složky se vyvíjejí obvyklým tempem nebo stagnují 

(afektivita, sociální vývoj a jiné) (Fořtíková J., Fořtík V., 2007). 

2.2 Nadané dítě 

„Lidský vývoj není mechanický a strnule probíhající proces. Je vždycky zasazen 

do určitého a určujícího prostředí. Nelze jej také vždy předvídat, protože neprobíhá 

rovnoměrně. 

Základními předpoklady pro ideální vývoj dítěte je vhodné jednání a přiměřené 

podněcování, které vychází ze sklonů a potřeb daného dítěte. To platí pro všechny 

stupně nadání, vysoké, průměrné i nízké.“ (Mönks F. J., Ypenburg I. H., 2002, s. 12). 

Podle naší legislativy je za nadaného studenta považován každý jedinec, „jehož 

rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 

činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a 

sociálních dovednostech.“ (Vyhláška č. 73/2005 Sb.) 

Z psychologického hlediska jsou vysoce nadané děti ve vývojovém předstihu. 

Mnohem dříve se u nich projevují intelektuální zájmy, které neodpovídají jejich věku. 

V intelektuálním chování jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými dětmi, a to i tehdy, 

když srovnáváme dvě stejně staré nadané děti. U většiny nadaných dětí odpovídá 

tělesný vývoj věkovým normám, takže je rozdíl mezi duchem a tělem o to nápadnější. 

Proto když posuzujeme vysoce nadané děti a mladistvé, nehraje kalendářní věk zásadní 

roli. 

Vysoce nadané děti se už od raného dětství projevují nadměrnou zvědavostí 

a dychtivostí po učení. Období vyptávání a otázek, které u dětí běžně začíná asi ve třech 

letech a vrcholí mezi třemi a čtyřmi roky, začíná u nadaných dětí podstatně dříve a zdá 

se, že nikdy neskončí. Nadaným nestačí neúplné a jednoduché odpovědi, ptají se dále, 

dokud nedostanou odpovědi na všechno, co je zajímá. 

Zároveň mají tyto děti v porovnání s dětmi, které se vyvíjejí obvyklým tempem, 

větší množství energie. Většinu těchto dětí není snadné unavit, což je velice náročné pro 

jejich učitele i rodiče (Dočkal V., 2005). 

Pro vysoce nadané děti nebývá problém dělat více věcí současně a přitom se 

tomu, co dělají věnovat soustředěně a odpovědně. Zdá se, že dokáží mnohem efektivněji 

přijímat a zpracovávat informace. Tendence soustředění pozornosti na více věcí 

najednou může být často dospělými považována za povrchnost. 
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Tyto děti oplývají výbornou pamětí, mají široké spektrum zájmů a často také 

zvláštní smysl pro humor. V oblibě mají poznámky, které využívají vtipné kombinace 

hlásek a slov, posunující jejich význam. Tvořit tyto přesmyčky jsou většinou schopny 

už v raném věku (dvou až tří let). 

U nadaných dětí se objevují sklony k perfekcionismu. Mají potřebu dělat věci 

bezpodmínečně samy, vlastním způsobem, a touhu mít jasno ve věcech a to naprosto 

přesně. Pravděpodobně v souvislosti s touto důkladností a perfekcionismem vysoce 

nadané děti velmi brzo (často už ve věku tří nebo čtyř let) přemýšlejí o smyslu života 

a pokládají dospělým složité otázky na toto téma. Chtějí vědět nejen všechno o původu 

člověka, ale také, co přijde po smrti. Oblíbeným tématem jsou rovněž zvířata, např. 

dinosauři, nebo astronomie. Obě tyto oblasti mají potenciál odpovídat na 

existencionální otázky jako: „Odkud přicházíme?“ a „Kam jdeme?“. Hluboké 

přemýšlení o lidské existenci může už u mladých dětí vést k myšlence, že život vlastně 

nemá smysl. V mladistvém věku může déletrvající přemýšlení o smyslu vlastního života 

vést až k sebevražedným myšlenkám i činům (Kupcová M., Šedá S., Vzdělávání 

nadaných dětí a žáků, přehled základních dokumentů. VÚP [online databáze].). 

U řady vysoce nadaných dětí se objevuje potřeba naučit se číst a psát a to již 

v předškolním věku. Řada nadaných dětí se to také už v této době spontánně naučí. 

V tomto věku však nemají ještě dostatečně vyvinutou jemnou motoriku, takže jejich 

písemný projev je nečitelný  

Tyto děti také velmi brzy chápou systém množin a vytvářejí si vlastní metody 

počítání. Způsob, jakým zacházejí s čísly, je mnohdy v nesouladu s tím, co se učí na 

základní škole, což se může stát předmětem konfliktu mezi učitelem a studentem. Dítě 

ve sporu s dospělým většinou prohraje. Pokud se od žáka nekompromisně vyžaduje, aby 

dělal jenom to, co je stanoveno školními osnovami, hrozí nebezpečí, že dítě bude školou 

zklamáno, ztratí motivaci nebo dokonce začne školní docházku úplně odmítat. 

U nadaných dětí je mnohem větší pasivní slovní zásoba, tj. schopnost rozumět 

slovům, než u jejich vrstevníků s průměrným nebo nízkým nadáním. Tyto děti také 

mnohem dříve chápou souvislosti a příčiny (u vysoce nadaných dětí je lze pozorovat už 

v devátém měsíci života, zatímco normálně je lze pozorovat teprve u dětí tříletých). 

Další časnou známkou vysokého nadání je schopnost chápat trvalost věcí a také 

vývojový předstih v oblasti psychomotoriky. 

Děti ve věku kolem dvou let zpravidla dokážou obrátit palcem a ukazováčkem 

list v knize. U nadaných dětí můžeme podobné činnosti vyžadující určitou jemnou 
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motoriku (jinou, než jaká je potřeba pro psaní) pozorovat už v devíti měsících. V tomto 

věku lze také nadané děti vyzvat, aby pomocí obrázků v obrázkové knize ukázaly, co 

chtějí sdělit. Toto je jen pár příkladů ze široké škály schopností a dovedností, které se u 

nadaných dětí projevují. (Mönks F. J., Ypenburg I. H., 2002). 

 

„Pokud se včas nerozezná dychtivost dítěte po vědění a po učení, jestliže se neguje 

nebo brzdí, může už časně docházet k nežádoucím poruchám vývoje.“ (Mönks F. J., 

Ypenburg I. H., 2002, s. 37). 

2.3 Funkční gramotnost (angl.: functional literacy) 

 „Znalosti, dovednosti a postoje, které jsou potřebné k plnému zapojení a účasti 

člověka v hospodářském, společenském a kulturním životě společnosti, ve které žije. 

Označení určitého způsobu chování, jmenovitě schopnost rozumět tištěným informacím 

a využívat je v každodenních činnostech, v osobním životě, v zaměstnání a v komunitě 

tomu, aby jednotlivec dosáhl svých cílů, rozvinul svoje znalosti a potenciál.“(Palán Z., 

funkční gramotnost, Andromedia [online]). 

Funkční gramotnost je dále možné rozdělit na literární, dokumentovou a 

numerickou. Mluvíme-li o gramotnosti literární, jedná se o schopnost vyhledat 

informaci v textu, který není primárně určen ke sdělení jednoduché informace, a 

porozumět jí. Gramotnost dokumentová je pak schopnost potřebná k nalezení a využití 

přesné informace obsažené v nějakém dokumentu. A gramotnost numerická umožňuje 

manipulovat s čísly, aplikovat aritmetické operace na údaje obsažené v různých 

složitých materiálech - grafech, tabulkách apod.. Opak funkční gramotnosti nazýváme 

funkční negramotnost (angl.: functional illiteracy) (Palán Z., funkční gramotnost, 

Andromedia [online]). 

2.4 Jemná motorika 

„Jemná motorika se dá charakterizovat jako používání malých svalových skupin 

ruky a jejich vzájemná koordinace (souhra) při jemných pohybech ruky a prstů. Jemná 

motorika zahrnuje úchopové schopnosti ruky, které potřebujeme pro manipulaci 

s předměty, pro provádění řady činností. Protože dokážeme rukama vykonávat složité 

pohyby, jemné a velmi cílené, oblast mozku, která tyto pohyby řídí je dosti veliká. 

Podobně veliká je také pro oblast mluvidel (oblast našich úst), která používáme při řeči, 
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mimice atd.“ (Jemná motorika a její tréning po cévní mozkové příhodě, ERGOAKTIV 

[online]). 

Fáze úchopu: přiblížení, uchopení (rozevření prstů, sevření předmětu), držení, 

uvolnění, oddálení. 

Když hodnotíme úchopové funkce ruky, hodnotíme jednotlivé fáze úchopu, sílu 

stisku, výdrž, rychlost pohybu a koordinaci pohybů. 

 

DRUHY ÚCHOPŮ 

primární - použití rukou, dlaně, prstů 

sekundární- náhradní úchopy např. pomocí zubů, brady, předloktí apod. 

terciální - pomocí nástroje, pomůcky (protéza, držáky, kleště apod.) (Jemná 

motorika a její tréning po cévní mozkové příhodě, ERGOAKTIV [online]). 

 

Bidigitální úchopy: 

Pinzetový úchop - bříška ukazováku a palce proti sobě 

Např.: uchopování malých předmětů, šití, navlékání korálků, držení figurky při 

stolních hrách (Člověče nezlob se), spínání papírů kancelářskou sponkou, nalepování 

štítků či nálepek, zavazování tkaniček, atd. 

Nehtový úchop - nehet palce a nehet ukazováku proti sobě (např.: uchopování 

velmi drobných předmětů, sebrání jehly ze stolu atp.) 

Klíčový úchop - držení předmětu posledním článkem palce proti boční straně 

prostředního článku ukazováku (např.: odemykání, odšroubování víčka lahve silou.) 

 

Pluridigitální úchopy: 

Špetka - tříprstový úchop (bříška palce, ukazováku a prostředníku), (např.: 

solení, kořenění, obracení listů papíru v knize, otevírání (zavírání) víčka lahve, 

zavazování tkaniček, společenské hry jako věž Jenga, pexeso, šipky atd. 

Tužkový úchop - funkce tří prstů (bříško palce a ukazováku + boční strana 

posledního článku prostředníku) a opora o hřbet ruky (např.: držení tužky, štětce, 

příboru (bez opory o hřbet ruky) → psaní, kreslení, malování, krájení, míchání, 

nabírání, napichování jídla na vidličku atd.) 

Nůžkový úchop - zapojení palce, ukazováku a prostředníku; např.: stříhání 

papíru, provázků, otevírání balení potravin atp., zastřihování květin (zahradní práce). 
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Pluridigitální s pomocí dlaně: 

Kulový úchop - dlaň kopíruje tvar koule + obemknutí prsty, palec v opozici 

(např.: cvičení a hry s malým míčkem, držení např. jablka při loupání slupky, tvarování 

ovocných knedlíků, karbanátků, šroubování žárovky atd.) 

Válcový úchop - sevření válcového předmětu do dlaně s palcem v opozici 

(např.: uchopení tyče, rukojeti, násady, kliky → míchání vařečkou, otevírání dveří, 

držení rukojeti pánve, varné konvice, pilky, nože při krájení chleba, žehličky, držení 

sklenice, lahve atd.) 

 

Antigravitační úchopy – hrst, miska, stříška, háček (nošení tašky) 

Dynamické úchopy – např. držení lahvičky se sprejem a zároveň mačkání 

rozprašovače, škrtání zapalovačem, otevírání lahve, lusknutí, cvrnkání, stříhání, 

používání orientálních tyček atd. (Jemná motorika a její tréning po cévní mozkové 

příhodě, ERGOAKTIV [online]). 

2.5 Tvořivost 

„Tvořivost (kreativita) je zvláštní komplex schopností, v nichž se vedle faktorů 

kognitivních uplatňují i faktory motivační a neintelektové rysy osobnosti. Jde o 

schopnost poznávat předměty v nových vztazích a originálním způsobem (originalita, 

nová kombinace), smysluplně je používat neobvyklým způsobem (flexibilita), vidět nové 

problémy tam, kde zdánlivě nejsou (senzitivita), odchylovat se od navyklých schémat 

myšlení a nepojímat nic jako pevně dané (proměnnost) a vyvíjet z norem vyplývající 

idey i proti odporu prostředí (nonkonformismus), jestliže se to vyplatí, nacházet něco 

nového, co představuje obohacení kultury a společnosti.“(Nakonečný M., 1995, s. 216). 

Podstatou tvořivosti je originalita, ne však originalita za každou cenu, ale taková 

originalita, která má hodnotu pro společnost. Tvořivost je to, co zajišťuje pokrok ve 

vědách, rozvoj v umění i v životě lidské společnosti. Pokládá se za jednu z 

nejcennějších vlastností osobnosti. 

Velmi často se setkáme s tím, že vysoce tvořiví jedinci jsou také nadprůměrně 

inteligentní, ale neplatí to naopak, ne každý kdo je vysoce inteligentní je zároveň tvůrčí. 

 „Tvořivost (kreativita) je schopnost vytvářet neotřelé, jedinečné koncepce, mít 

originální nápady a uskutečňovat je na základě samostatného a produktivního myšlení.“ 

(Nakonečný M., 1995, s. 217) 
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Tvořivost je často považována za jeden z ukazatelů na pravděpodobnost výskytu 

vysokého nadání. Totéž však neplatí obráceně: ne všechny vysoce nadané osoby jsou 

také tvořivé. V časném věku je však velmi obtížné definovat, co lze považovat za 

ukazatele pozdější možné tvořivosti. Vysoké nadání i tvořivost musí být vždy 

posuzovány vzhledem k určité výkonnostní oblasti. Nikdo není pouze tvořivý, nebo 

pouze vysoce nadaný 

Navíc se projevy tvořivosti mohou dost podstatně lišit. Někdo může být velmi 

tvořivý a originální ve vymýšlení a řešení matematických úloh, ale neuspěje, bude-li se 

pokoušet o písemný projev. Míra tvořivosti se také může výrazně lišit v různých 

oblastech během určitých životních fází. Také není podmínkou, aby se tvořivost u 

určitého jedince projevovala trvale a nepřetržitě. 

Vysoké umělecké nadání se nejčastěji projevuje ve výtvarném umění a v hudbě. 

Do jaké míry se budou tyto vlohy rozvíjet je závislé na podpoře a stimulaci z okolí. 

Vlohy je nutné neustále rozvíjet a to je značně časově náročné. Talentované děti proto 

mohou být znevýhodněny v sociálních kontaktech, či těžce navazovat přátelství se 

svými vrstevníky. 

Skutečnost, že je někdo vysoce nadaný neznamená automaticky, že se stane 

„zázračným dítětem“, jako byl např. Mozart. Takové špičkové talenty jsou velmi vzácné 

a vyskytují se snad jednou či dvakrát za sto let. Ačkoli jsou vlohy objeveny a probuzeny 

v dítěti brzy, ke špičkovým výkonům může vést pouze jejich neustálé další rozvíjení a 

prohlubování, železná píle a tvrdošíjná vytrvalost (Nakonečný, 1995). 

Naopak J. S. Dacey s K. H. Lennonem jsou toho názoru, že biologické faktory 

tvořivost jedince příliš neovlivňují, pro vysokou míru tvořivosti není nezbytná ani 

mimořádná inteligence, ta může být v některých případech dokonce spíš překážkou. Za 

mnohem podstatnější považují vlastnosti a rysy osobnosti. 

 

Vlastnosti a rysy tvořivé osobnosti: 

 vnímání a asociace tvořivé osoby směřují k menší všeobecnosti a 

typičnosti 

 projevuje zájem o formu a eleganci, není svázána přesností a pečlivostí 

 je intuitivní a emfatická, psychicky náladová, má zájem o lidské jednání 

 je otevřená, vnímavá, nachází zalíbení v nových přístupech 

 je esteticky, emocionálně a sociálně senzitivní 
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 využívá vlastní představivosti a fantazie 

 překračuje hranice konvencí a je málo konformní nebo vůbec (nejde s 

dobou) 

 je zvídavá a snadno se nechává inspirovat okolím 

 má široké zájmy 

 je hravá, často využívá například přirovnávání a srovnávání  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3 ÚVOD DO PRAKTICKÉ ČÁSTI 

3.1 Cíl práce 

Zjistit a zhodnotit stav vybraných složek osobnosti nadaných dětí první třídy na 

počátku a na konci školního roku, ve kterém byl realizován připravený program 

zaměřený na praktické činnosti. 

 

Dílčí cíle   

 Zjistit, jaký vztah k pracovním činnostem mají děti z cílové skupiny. 

 Zjistit, zda se preference pracovních činností v připraveném programu 

promítla do lepších výsledků v podobných činnostech v dalším vývoji. 

 Zjistit, zda pracovní činnosti rozvíjejí vybrané složky osobnosti u dětí cílové 

skupiny a pokud ano, do jaké míry. 

 

3.2 Úkoly 

 Pro splnění cíle praktické části bakalářské práce a ověření platnosti 

hypotéz jsem stanovila tyto úkoly: 

 Připravit, realizovat a vyhodnotit dotazníkové šetření zaměřené na 

zjištění míry zájmu o praktické činnosti. 

 Připravit, realizovat a vyhodnotit testy zjišťující úroveň jemné motoriky, 

tvořivosti a funkční gramotnosti u nadaných dětí první třídy na začátku a 

na konci školního roku. 

 Vytvořit program školní družiny zaměřený na praktické činnosti a rozvoj 

vybraných složek osobnosti u žáků cílové skupiny v období září 2012 až 

červen 2013. 

 Zhodnotit změny v hodnotách dosažených jednotlivými členy cílové 

skupiny v pretestu a posttestu a výsledky analyzovat a interpretovat. 
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3.3 Hypotézy 

Na základě studia odborné literatury a také vlastních zkušeností jsem si stanovila 

tyto hypotézy: 

 

 H1: O pracovní činnosti bude mít zájem nadpoloviční většina dětí. 

 H2: Větší zájem budou mít dívky. 

 H3: Děti zajímající se o pracovní činnosti budou mít lepší výsledky 

v testech tvořivosti a testech jemné motoriky. 

 H4: Děti s lepšími výsledky v testech tvořivosti budou mít vyšší počet 

bodů v testech funkční gramotnosti. 

 H5: Děti s lepšími výsledky v testech tvořivosti budou mít lepší výsledky 

v testech jemné motoriky.  

 H6: Absolvování připraveného programu zvýší zájem o praktické 

činnosti minimálně o 25%. 
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4 METODIKA PRÁCE A CHARAKTERISTIKA 

PODMÍNEK 

4.1 Metodika práce a charakteristika výzkumného šetření 

4.1.1 Příprava a realizace strukturovaného rozhovoru 

Než jsem začala se samotnou prací, zajímala jsem se, jaké byly pro děti 

„vstupní“ podmínky. Původně jsem si myslela, že pro zájem o pracovní činnosti bude 

podstatné hlavně pohlaví, věk a to, jestli byl u dětí už dříve nějakým způsobem rozvíjen 

zájem o pracovní činnosti jako takové a samozřejmě, jestli děti samy o sobě něco tvořit 

chtějí (motivace). Protože se však jedná o děti velice malé a většina z nich v době 

nástupu do školy ještě nedokázala psát, nebyla forma dotazníku vhodná. Rozhodla jsem 

se tedy informaci zjistit pomocí krátkého rozhovoru. Aby nedocházelo k ovlivňování 

výsledku tohoto šetření, brala jsem si děti stranou jednotlivě. 

Okamžitě jsem zjistila, že samotný zájem nahlížený ze strany dětí nemůže být 

rozlišovacím kritériem, protože všechny děti tvrdí, že je baví všechno, což, jak se 

ukazuje při pozorování, není úplně přesné. 

Při pozorování cílové skupiny jsem však zjistila, že děti při rozhodování 

mnohem více ovlivňuje, jestli jsou z dřívějška zvyklé tvořit (některé děti tvůrčí činnosti 

prakticky vyžadují, jiné je potřeba opravdu motivovat, aby daly tvoření přednost). 

Dalším rozhodujícím faktorem je, jak je namotivována a atraktivní samotná konkrétní 

činnost (pro chlapce je zajímavější vyrábět plachetnici než lepit květinu), co je další 

nabídkou činnosti (např. hra fotbalu, stavění z lega), jestli je výsledek činnosti nějakým 

způsobem obodovaný a tedy dále použitelný v námořní hře a v neposlední řadě, jaký je 

materiál, ze kterého se tvoří. Také jsem zjistila, že některé děti, byť projeví dostatečné 

nadšení a zájem, nejsou schopny u činnosti vydržet dost dlouho na to, aby ji dokončily. 

 

4.1.2 Příprava testů 

Cíl šetření 

Cílem šetření bylo zjistit počáteční míru sledovaných schopností u dětí vybrané 

cílové skupiny na začátku školního roku. Jednalo se o funkční gramotnost, resp. po 

zvážení možností, které takto malé děti mají, schopnosti řešit praktické úlohy pomocí 

informací, jež se jsou schopny dozvědět z přiloženého materiálu – orientace v 

tabulkovém systému a orientace v prostoru s pomocí mapy. Dále se jednalo o zjištění 
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stupně jemné motoriky a o míru nonverbální tvořivosti, ke které bylo užito Torranceho 

testů nonverbální tvořivosti. 

Na základě těchto výsledků byl uzpůsoben celoroční tvůrčí program v rámci působení 

školní družiny a některých hodin výtvarné výchovy. 

Na konci školního roku pak proběhlo druhé šetření, jehož cílem bylo zjistit míru 

sledovaných schopností u dětí vybrané cílové skupiny poté, co měly možnost celoroční 

program absolvovat, a následné vyhodnocení výsledků. 

 

Forma testů 

Pro své šetření jsem potřebovala několik druhů testů. U měření funkční 

gramotnosti bylo potřeba přepracovat testy tak, aby je mohly používat i děti, které se 

zatím neorientují v číslech a neumí číst. Vzniklo několik prototypů testů využívajících 

práce s tabulkou, jídelní lístek, kniha obrázků využívající logické řazení podle skupin: 

rostliny, zvířata, geometrické obrazce, náhledy dětského pokoje a mapa k němu. Z nich 

jsem nakonec po konzultaci s Mgr. Štěpánkou Klumparovou, Ph. D. vybrala testy dva - 

mapu a jídelní lístek - a to hlavně pro svou značnou podobnost s reálně fungujícími 

jídelními lístky a schématickými mapami a dále pak pro minimum zavádějících 

informací, které by se spolu se snahou zcela omezit číslice a písmena v pretestech, 

mohly projevit a ovlivnit tak výsledky testů. Materiály k těmto testům dostávaly děti v 

tištěné podobě, která byla navíc doplněna o projekci na interaktivní tabuli. Pro posttesty 

byly podklady k těmto testům přepracovány tak, aby obsahovaly číslice a psaný text. 

Při testech jemné motoriky se jednalo o pozorování dětí při přemísťování 

drobných předmětů (fazole a hrách) z centrální nádoby do předpřipravených papírových 

krabiček. Cílem bylo hodnotit úchop předmětů a rychlost přemisťování. 

Pro funkční gramotnost byly použity poupravené Torranceho testy nonverbální 

tvořivosti. 

4.2 Metodika vytvoření programu družiny 

Program družiny jsem začala vytvářet už o prázdninách s představou, že by mělo 

jít o tahovou hru nesoutěživého typu, která by tematicky spojovala činnosti, kterým se 

budeme v průběhu roku věnovat a která sama o sobě by mohla posloužit jako inspirace 

a motivace k další tvorbě. Líbila se mi představa jakési dobrodružné objevné plavby 

napříč školním rokem, která by směřovala k velkému finále, ve kterém budou děti moci 
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zúročit všechno, co se během školního roku naučily. Námořní tématika tedy byla 

poměrně automatickou volbou. Začala jsem přemýšlet nad náměty a vzpomínat na 

všechny dětské a dobrodružné knihy s touto tématikou. Četla jsem je sice před dlouhou 

dobou, to však pro realizaci hry vůbec nevadilo, protože jsem se rozhodla, že svět, který 

budou děti v rolích námořníků objevovat, bude z velké části smyšlený. Začala jsem na 

čtverečkovaný papír vytvářet nárys mapy. Ostrovy, které jsem na ni umístila, byly 

inspirovány knihami J. Verna, J. Londona, Petiškovým přepracováním starých řeckých 

bájí a pověstí, knihami C. S. Lewise, N. Gaimena, J. R. R. Tolkiena, T. Pratchetta, A. 

Lindgrenové, K. Maye, R. L. Stevensona, Pohádkami tisíce a jedné noci od F. Hrubína a 

současnou filmovou tvorbou. Na mysli mám hlavně filmy o pirátech z Karibiku a 

animovaný film Sindibád, legenda sedmi moří. Vycházela jsem také z informací o 

reálně existujících pirátech, jako byl Dragut, Černý Bart, Rouberts, Lai Choi San či 

korzárech jako byl např. Francis Drake. Vliv na výsledný ráz lokalit měly i další knihy, 

které pro děti primárně určeny nejsou, ale v mnoha směrech nabízejí materiál 

k zamyšlení (Hra o trůny, Malý princ, Atlas mraků, Pí a jeho život, Andersenovy 

pohádky, Cesta Rudé tanečnice). 

Jakmile jsem měla udělaný hrubý nárys mapy, bylo potřeba rozhodnout, která 

její část bude hned do začátku považována za známé území, a tuto část patřičným 

způsobem zvětšit a překreslit do herní mapy. Po mapě se měly pohybovat lodě, musely 

se tedy vyrobit malé papírové obrysy lodí, které měly symbolizovat polohu lodi na 

mapě. Mapa potřebovala srozumitelné vysvětlivky, které by objasňovaly herní 

mechanismus a lodě potřebovaly parametry a podobu, která by je odlišovala jednu od 

druhé. Nakreslila jsem tedy osm různých plachetnic a vytvořila k nim tabulky, které 

rozdělovaly stejný počet bodů do různých vlastností, kterými daná loď oplývá. Při 

tvorbě těchto plachetnic došlo k vytvoření herního systému, který ukazoval, kolik loď 

unese nákladu, jak moc je rychlá, jak snadno se s ní manévruje, jak dlouho ji trvá 

opravit a jak moc ji zpomalují či poškozují překážky na mapě. 

Dále bylo nezbytné vymyslet vybavení, potřebné na cestu, či věci, kterými se dá 

loď vylepšit. 

Jakmile jsem měla hotovou tuto část, bylo potřeba vymyslet, za co by děti měly 

možnost vybavení pro loď získat. Výroba truhly se nabízela jako logická možnost, jak 

na loď získat truhlu, uvolňovací cviky napodobující pohyby mořské vody kolem kamení 

se daly spojit se získáním kormidla. Když děti viděly, že není problém vyrobit krásnou 

pirátskou truhlu, začaly se zajímat, jestli budeme vyrábět také lodě. Spontánně tak došlo 
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k tvorbě plachetnic, za které bylo možno získat záchranný člun. S ostatními výrobky to 

bylo velice obdobné. Jde o kombinaci nápadů, které se nabízely díky příběhům, které se 

vážou k jednotlivým ostrovům, nápadům podpořených materiálem, který byl k dispozici 

a probíhajícími svátky a nápadů vzniklých coby okamžité inspirace při práci s dětmi. 

Kompletní program družiny je součástí této bakalářské práce v její druhé části v 

kapitole 8.4 Průběh celoročního projektu zaměřeného na rozvoj vybraných schopností u 

členů cílové skupiny. 

4.3 Charakteristika náplně činnosti školní družiny 

Družina je místem, kde by si měly děti odpočinout po školním dni, udělat si 

domácí úlohy, pokud zůstávají v družině dlouho a doma by už neměly dostatečný 

časový prostor, místem, kde se mohou věnovat zájmovým činnostem, ale hlavně jakousi 

bezpečnou oázou, kde mohou se svými kamarády prožívat malá dobrodružství všedního 

dne, zkoušet si to, pro co nebyl ve vyučování prostor a místo, kam se budou rády vracet. 

Vyučování končí v 15:00 (v pátek ve 12:00). V této době učitelé odvádějí děti 

k šatně. Část dětí si zde převezmou rodiče a lektoři zájmových aktivit. Děti, které 

nejdou po vyučování domů a které nemají ani zájmový kroužek hned po vyučování 

předává učitel vychovateli, který je odvede do herny. Vychovatel má na každý den 

aktuální rozpis kroužků a dětí, které se jich účastní. 

Po příchodu do družiny si děti odkládají na určené místo oblečení, aktovky a 

případně pomůcky a převlečení na pozdější zájmové kroužky. 

Poté následuje samotný program školní družiny. 

Když si děti převezmu a odložíme si věci, krátce se spolu přivítáme, 

popovídáme si o tom, jaký měly děti den a jak se cítí a co by chtěly dělat. Já jim 

nabídnu aktivity, které jsem na tento den připravila a děti se pak podle svých potřeb a 

zájmů jednotlivých aktivit účastní. 

Oddělení herny, kde pracuji, navštěvují děti první a druhé třídy a jde o děti 

nadané. Snažím se proto program uzpůsobit tak, aby byl pro tyto děti výzvou a zároveň 

aby byl přiměřený jejich věku. Důležité je, aby byly děti schopné aktivity dokončit a 

zažít tak pocit úspěchu. 

Herna je „pomyslně“ rozdělena na čtyři zóny, kde aktivity probíhají. První zóna 

je část herny vybavená kobercem a beanbagy. Od zbytku herny je částečně oddělena 

stolem s policemi, kde jsou uloženy časopisy, deskové a společenské hry a konstrukční 
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stavebnice. Tato zóna slouží k odpočinkovým aktivitám a klidnějším hrám. Část 

deskových her jsme s dětmi sami vyráběli. 

Druhá zóna slouží k aktivitám sportovním. Jde o volnou část herny s linoleem, 

na kterém je nalepený skákací panák (vytvořili jsme ho s dětmi z izolační barevné 

pásky) a umístěna podložka pro hru twister. Děti zde také mohou pracovat na 

velkoplošných výrobcích. Dveřmi se tudy dá procházet na školní zahradu, kde si děti 

hrají za pěkného počasí. 

Třetí zóna je vybavena stoly a židlemi. K dispozici jsou zde omalovánky, papíry, 

tužky, pastelky, fixy, izolepa, tubová lepidla, nůžky a pravítka. Tato část herny je 

určena hlavně pro samostatnou práci, vypracovávání domácích úkolů, dodělávání 

rozdělaných výrobků apod. 

Poslední zóna je rovněž vybavena stoly a židlemi. Je v ní také umyvadlo a 

materiály, které by si děti neměly brát samy bez dovolení nebo s nimi pracovat bez 

dozoru vychovatele. Jsou zde barvy, tuše, drátky, tavná pistole, přírodní materiál, nářadí 

a podobně. V této části herny probíhají kreativní projekty. 

V herně také hrajeme dlouhodobě námořní hru. Každý týden jsou vyhlášeny 

aktivity, za které lze získat body a ty potom ve hře směnit za vybavení pro loď. Účast na 

jednotlivých aktivitách je dobrovolná, a nelimituje možnosti hráčů ve hře. Pokud je dítě 

nemocné nebo nemá náladu účastnit se některé z aktivit, může bez problémů navázat na 

hru po svém návratu nebo jakmile jej nabízené aktivity osloví. Děti jsou rozděleny do 

posádek jednotlivých lodí. Výběr byl limitován pouze stejnou třídou, jinak si děti loď i 

posádku vybíraly samy. 

Cílem hry je nalezení pokladu, který ukradli a zakopali piráti. Jednotlivé lodě 

nesoupeří proti sobě, ale spolupracují na objevování slepé mapy. (po zkušenostech 

s hrami založenými kompetitivně jsem došla k názoru, že je mnohem více motivující 

pro všechny zúčastněné, když mají spolupracovat. Pokud je totiž bodový rozdíl mezi 

jednotlivými skupinami příliš velký, první a poslední družstvo velmi často ztrácí 

motivaci cokoliv dělat.) 

Aktivity k námořní hře jsou vybírány tak, aby byly pokud možno netradiční, 

kreativní, zajímavé a aby nějak souvisely s námořní tématikou nebo se samotnou hrou. 

Většinou jsou uvozovány krátkým příběhem. (např. lapače snů , úryvek z knihy Plavba 

Jitřního poutníka od C.S. Lewise – Ostrov tmy.) 

Účast dětí na veškerém programu je dobrovolná, děti samy podle svých potřeb a 

aktuálního stavu rozhodují o tom, jaké činnosti se budou věnovat. Účast na programu 
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školní družiny navíc velmi ovlivňuje to, kolik času děti v družině tráví a jestli mají jiné 

zájmové kroužky, na které docházejí. Některým činnostem se tedy věnovaly všechny 

děti, některým jenom část skupiny. 

4.4 Cílová skupina 

4.4.1 Obecné informace 

Cílovou skupinou jsou děti nastupující ve školním roce 2012/2013 do první třídy 

ve škole zaměřené na nadané studenty. Jedná se o děti ve věkovém rozmezí 5 až 7 let, 

všechny prošly zkouškou školní zralosti a jedná se o děti intelektově nadané. Děti se učí 

matematiku podle prof. Hejného. 

4.4.2 Kódování žáků pro testy 

Účastníky jsem označila následujícím kódem: Dívky jsou označeny písmenem 

D, chlapci písmenem CH. Číslo před písmenem je pouze rozlišovací. Číselný kód 

následující za písmenem je trojmístný. První číslice udává, jestli dítě navštěvovalo 

kroužky ve školce (1 – ano, 0 – ne), druhá číslice vyjadřuje, jestli dané kroužky byly 

zaměřeny na kreativní činnosti či přímo pracovní činnosti (1 – ano, 0 – ne) a poslední 

číslice říká, jestli se dítě věnuje pracovním činnostem doma (1 – ano, 0 – ne). Malá 

písmena na konci upřesňují, jestli se dítě pracovním činnostem věnuje doma samo (s), 

s rodinou (r), nebo s chůvou (ch). 

Podklady k tomuto značení jsem získala přímo od dětí metodou dotazování. 

Příklady kódování: 

01CH101s – jedná se o chlapce, který ve školce navštěvoval kroužek, který však 

nebyl zaměřen na pracovní činnosti nebo kreativní tvorbu (v tomto případě šlo o 

sportovně zaměřené kroužky). Chlapec má však pracovní činnosti rád, sám doma 

vytváří lepené modely z papíru. 

11D000 – jedná se o dívku, která nikdy nenavštěvovala žádné kroužky a doma 

se pracovním činnostem nevěnují. 

 

4.5 Metodika 

Metodika jednotlivých testů je pro větší přehlednost umístěna přímo u 

konkrétního testu. 
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5 VÝSLEDKY PRÁCE A JEJICH HODNOCENÍ 

5.1 Úvodní šetření 

Průběh 

S každým dítětem jsem si promluvila zvlášť. Ptala jsem se na to, jestli 

navštěvuje/navštěvovalo nějaké kroužky a jaké, dále jestli má zájem o pracovní činnosti 

a jestli se jim věnuje i doma, případně s kým. Také jsem se dětí ptala, jestli se realizaci 

svých nápadů věnují i samy.  

Výsledky a jejich hodnocení 

Výsledky jsem si poznamenala a následně doma zpracovala do kódování 

vysvětleného v podkapitole 4.4.2. 

Závěr 

Ve skupině jsou přítomny jak děti, které před vstupem do školy navštěvovaly 

kroužky, tak děti, které se žádné zájmové činnosti nevěnovaly. Kroužky se různí, od 

kreativní oblasti po sport či hru na hudební nástroj. Velké množství dětí má potřebu 

vyrábět sama věci z přírodního či výtvarného materiálu. 

5.2 Testy 

Původně bylo v plánu provést s dětmi testy hned po začátku školního roku. 

Ukázalo se však, že děti potřebují čas na to, aby se ve škole aklimatizovaly. Většina 

z nich totiž nebyla zvyklá soustředit se na práci. Předpokládám, že je to dáno tím, že 

nadané děti snadno zvládají věci, které si děti před vstupem do školy musejí osvojit. 

Pokud tedy navštěvují školku nebo si tyto dovednosti zkoušejí s rodiči, splní zadaný 

úkol ve velice krátkém čase a pak si hrají nebo vyplňují čas jinými svými zájmy. Zvlášť 

ve školkách, kde učitelky potřebují, aby tyto činnosti zvládly všechny děti, je poměrně 

běžné, že nadané dítě udělá svou práci a pak tráví zbytek času určeného „k učení“ tím, 

že se baví po svém, nebo je nějak vhodně zabaveno nerušivou činností. Nadané děti 

nejsou zvyklé sedět na místě, mají potíže rozpoznat, kdy si můžou hrát a povídat a kdy 

je potřeba poslouchat instrukce a někdy překvapivě reagují. Např. jakmile dodělají 

jedno cvičení, sbalí si všechny věci do aktovky a ptají se, kdy se půjde jíst. S testováním 

jsem tedy začala až v průběhu října, kdy už se děti sžily s režimem ve škole natolik, aby 

byly dostatečně pozorné a vyslechly si instrukce, respektovaly pravidla (např. že o 

některých věcech nemohou v průběhu diskutovat a ukazovat je ostatním, protože jde 

o samostatnou práci) a vydržely se na činnost celou dobu soustředit. 
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5.2.1 První test funkční gramotnosti (PRETEST) 

Obecná charakteristika metody 

O funkční gramotnosti se v dnešní době hodně mluví a je na ni velmi 

poukazováno. Jedná se o schopnost využít své gramotnosti k získání nových poznatků, 

nejčastěji se tím myslí získání potřebných informací z textu. Z toho, co jsem zjistila, se 

úroveň funkční gramotnosti začíná zjišťovat zhruba v období, kdy děti navštěvují 

čtvrtou třídu a neměly by mít problém psanému textu porozumět. Pro děti navštěvující 

první třídu testy funkční gramotnosti neexistují, nicméně to neznamená, že by se takto 

malé děti nebyly schopny orientovat v informacích a dále je používat. Při pročítání 

různých informací, které se k této problematice daly sehnat, jsem se dostala k práci Ing. 

Dany Trávníčkové, která prováděla testy funkční gramotnosti u žáků 4. Tříd. Používala 

šest subtestů:  

Subtest Abeceda – do jaké míry umí žáci používat abecedně seřazené seznamy 

Subtest Slovník – zručnost využívat encyklopedii.  

Subtest Jídelní lístek – zručnost využívat informace uvedené v tabulce.  

Subtest Grafy – zručnost využívat informace uvedené v grafu.  

Subtest Kniha – zručnost orientovat se v knize podle obsahu.  

Subtest Mapa – zručnost využívat informace uvedené v mapě. 

Naznala jsem, že ve třídě, kde dvě třetiny žáků ještě nečtou, bude potřeba vybrat 

jen položky, které přímé čtení textu nevyžadují a testy přepracovat tak, aby i bez 

znalosti textu byly použitelné. Zároveň jsem také chtěla vybrat takové kategorie, které 

lze přímo ovlivnit pracovními činnostmi, aby mělo testování těchto schopností smysl. 

Rozhodla jsem se proto přepracovat Jídelní lístek a Mapu. Vytvořila jsem jídelní lístek 

tvořený obrázky jídel, ke kterým jsem umístila obrázky mincí, které je potřeba za jídlo 

zaplatit. 

Pro test orientace na mapě jsem nepoužila klasickou mapu, i když jsem tuto 

možnost chvíli zvažovala, ale rozhodla jsem se pro orientaci v menším a dětem bližším 

prostředí – dětském pokoji. Pomoci počítače jsem vytvořila mapku pokoje z pohledu od 

stropu a čtyři obrázky náhledu do pokoje. 

Jelikož se o funkční gramotnosti při přednášce zmínila profesorka PhDr. Mocná, 

Csc., požádala jsem ji o radu, koho se na vhodnost mnou navržených testů zeptat a poté 

jsem je byla zkonzultovat s Mgr.Štěpánkou Klumparovou, Ph. D., které tímto děkuji za 

velice podnětný rozhovor. 
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Průběh testu 

Test proběhl v říjnu, viz. 5.2 Testy. 

Samotný test proběhl s využitím interaktivní tabule, na které jsem promítala 

jednak náhledy do pokojíčku, jednak jídelní lístek. K práci s jídelním lístkem měly děti 

k dispozici také dvacet měkkých kostek, které mohly používat místo reálných mincí a 

papír a psací potřeby. Úkolem bylo objednat si z jídelního lístku od každého typu jídla 

něco tak, aby celková cena nepřesáhla počet mincí, které má dítě k dispozici (tj.20). 

K testu orientace v pokoji měly děti k dispozici čtyři barevné pastelky – modrou, 

zelenou, žlutou a červenou a zakreslovaly do předpřipravené mapy pokojíčku, odkud se 

Kašpárek kouká, když vidí to, co vidí děti na interaktivní tabuli. Děti seděly samostatně 

a každý vypisoval test sám za sebe. 

Kritéria hodnocení 

U hodnocení jídelního lístku jsem sledovala, jestli si děti poznamenávají jídlo, 

které si objednávají nebo ne, jestli se cenou za objednané jídlo vešli do počtu „mincí“, 

které měly k dispozici a jakou taktiku při plnění úkolu děti použily. 

U orientace jsem hodnotila umístění stanoviště na mapě pokoje a to tak, že jsem 

pokoj rozdělila na čtvrtiny a posuzovala jsem, jestli je vyznačená pozice ve správném 

kvadrantu. Správné umístění vlevo či vpravo a nahoře nebo dole bylo ohodnoceno 

jedním bodem, špatné umístění nula body. Maximální počet bodů tedy byl osm, 

minimální nula.  

 

Zhodnocení a výsledky 

Výsledky testu Jídelníček ukazuje tabulka 1. 

Výsledky testu Mapa ukazuje tabulka 2. 

Míru orientace v plánu a prostoru pak zobrazuje graf 1. 
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5.2.2 První test jemné motoriky (PRETEST) 

Průběh testu 

Tento test proběhl ze začátku října a měl hravou, pro děti snadno 

akceptovatelnou formu. Ve větší nádobě byla smíchána semena hrachu a větší semena 

fazolek. Děti měly k dispozici papírovou krabičku a do té po dobu jedné minuty měly 

přemisťovat nejprve semena fazolí a poté po dobu jedné minuty semena hrachu. Také 

jsem měla v úmyslu změřit, za jak dlouho nasbírají děti deset semen hrachu a deset 

semen fazole. Od toho jsem však upustila, protože děti trávily velké množství času 

přepočítáváním hrášků a fazolek, aby neudělaly chybu. Výsledky jsem zaznamenávala 

do tabulky. Děti seděly kolem misky se smíchanými semeny tři, papírovou krabičku 

měl každý vlastní. 

Kritéria hodnocení 

Původně jsem myslela, že budu kromě počtu nasbíraných semen hodnotit také 

úchop, ale ukázalo se to komplikované. Děti měly tendenci se v luštěninách probírat a 

nořit ruce „do hloubky“. Semena držely všechny ve špetce za použití všech prstů a 

krabičky měly co nejblíže mísy s luštěninami. Nakonec jsem tedy hodnotila pouze počet 

přenesených semen. 

 

Zhodnocení a výsledky 

Většině dětí se více dařilo při sbírání fazolí než při sbírání hrášku. U jednoho 

chlapce a u jedné dívky tomu bylo naopak, ale rozdíly mezi počtem posbíraných hrášků 

a fazolek byly minimální (1 u dívky, 2 u chlapce). Nejnižší počet sesbíraných fazolí je 

21, nejvyšší 48. Zajímavé je, že nejnižší i nejvyšší počet sesbíraných fazolí byl u dívek, 

které se obě věnují pracovním činnostem a navštěvovaly kroužky věnované kreativním 

činnostem. Zdá se tedy, že tento faktor na jemnou motoriku na začátku školního věku 

nemá rozhodující vliv. Všechny hodnoty nad 40 kusů sesbíraných fazolí však mají 

dívky. Nejnižší množství nasbírali jak chlapci, tak dívky. 

Nejnižší počet sesbíraného hrášku byl 14 kusů, nejvyšší 43. Obecně se dá říci, že 

dívky, které měly vysoké skóre u sběru fazolek, měly vysoké skóre také u sběru hrášku. 

Méně než 20 hrášků sesbírali dvě dívky a jeden chlapec. 

Průměrné množství sesbíraných fazolí je 33, průměrné množství sesbíraného 

hrášku 27. 

Výsledky tohoto testu zobrazuje tabulka 3 a názorně graf 2.  



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T
a
b

u
lk

a
 3

 –
 P

re
te

st
 

je
m

n
á
 m

o
to

ri
ka

: 
p

o
če

t 

se
sb

ír
a
n
ýc

h
 s

em
en

 f
a
zo

le
 a

 

h
ra

ch
u
 

G
ra

f 
2
 –

 P
re

te
st

 j
em

n
á
 m

o
to

ri
ka

 –
 p

o
če

t 
se

sb
ír

a
n
ýc

h
 s

em
en

 f
a
zo

le
 a

 h
ra

ch
u

 



40 

5.2.3 První Torranceho test tvořivého myšlení (PRETEST) 

Průběh testu 

Samotný test proběhl na začátku října, tak, že jsem účastníky rozsadila 

samostatně do lavic, tak aby kolem sebe měli pokud možno dostatek prostoru a menší 

šanci inspirovat se u souseda, což by ztížilo hodnocení testu 

Pak jsem dětem rozdala papíry velikosti A4 s předtištěnými dvaceti kruhy a co 

nejpečlivěji jim vysvětlila, co a jak mají dělat. Upozornila jsem je, že mají kruhy použít 

jako součást obrázku, nikoliv rámeček, a že je možnost použít každý kruh zvlášť, ale i 

více kruhů pro jeden obrázek. Také jsem je upozornila, že se hodnotí i originalita 

obrázků a je tedy v jejich zájmu neopisovat. Během testu už jsem neodpovídala na 

dotazy. Děti na vypracování dostaly 30 minut, tedy dostatek času. Většina z nich však 

byla hotova ještě dříve, než tato doba uplynula. Děti jsem si pak brala po jednom 

stranou a k obrázkům podle jejich popisu dopisovala, o co se jedná. 

Obecná charakteristika metody 

Jedná se o strukturovaný test, užívaný v pedagogicko-psychologické 

diagnostice. Obvykle jej provádějí zkušení odborníci, jeho provedení a řízení však není 

náročné a výsledky a jejich hodnocení poskytují dobrý náhled ke zkoumané 

problematice. Proto jsem si ho zvolila pro svou práci. 

Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení Torranceho testu tvořivého myšlení jsou přesně 

strukturovaná, proto jsem se těmito kritérií při hodnocení řídila a pouze je upravila. 

Hodnotila jsem toto:  

Fluence: Jedná se o bodovou hodnotu vyjadřující počet objektů z kruhů, které 

účastník nakreslil (ať už z nedostatku času nebo dalších nápadů). Kruhů je na 

upraveném testu celkem 20, takže bodová hodnota byla od 0 do 20 b. 

Flexibilita: Tento údaj zaznamenává, jak rozmanité bylo použití kruhů v rámci 

jednoho testu. Jak moc se jednalo o podobné, nebo dokonce totožné téma kresby. Za 

každou rozdílnou oblast získalo dítě bod. Oblasti byly převzaty z hodnotících kritérií, 

pouze byly poupraveny pro účely testování této konkrétní skupiny (tj. byly odstraněny 

tematické skupiny, které nevyužilo žádné z dětí a byl přidán okruh fantazijních a 

abstraktních námětů). Tematických skupin bylo nakonec 33, ale jelikož děti měly k 

dispozici pouze 20 kruhů, maximální dosažitelný počet bodů byl 20. Bodová hodnota 

tedy byla od 0 do 20b. (čím více bodů, tím rozmanitější náměty). 
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Jelikož řada dětí i přes upozornění použila kruh jako rámeček, nikoliv jako 

součást obrázku, přidala jsem do hodnocení pro zajímavost ještě informaci, jak by 

hodnocení flexibility vypadalo, pokud by byl kukátkový pohled přípustný. 

Originalita: Toto kritérium hodnotí jak originální, nápadité a neotřelé kresby se 

v testu nacházejí a zohledňuje tak celou skupinu. Rozhodla jsem se jedním bodem 

ohodnotit každý obrázek, který se v celé skupině vyskytne pouze jednou. Do hodnocení 

jsem zahrnula i obrázky znázorněné v kukátkovém pohledu. 

Elaborace: Pod tímto kritériem se skrývá pečlivost a celkový vizuální dojem 

celého testu. Jde o kritérium poměrně subjektivní, ale v rámci celé skupiny 

kontrolované a hodnocené jednou osobou, je dopad objektivní. Zvolila jsem bodové 

ohodnocení 1 až 3 body, kdy tři body jsou maximum. 

Nakonec jsem body sečetla a s výsledky dále pracovala v dalších tabulkách, a 

grafech.  

 

Zhodnocení a výsledky 

Výsledky pretestu jsem se rozhodla zpracovat do následujících tabulek (Tab. 4: 

zastoupení jednotlivých témat jednotlivých účastníků i v celé skupině; Tab. 5. 

Sledovaná kritéria Torranceho testu nonverbální tvořivosti). Jednotlivá sledovaná 

kritéria pak přibližují názorné grafy 3-8. 

Fluence: Nejvyšších výsledků dosahovaly dívky. Mezi dětmi s nejvyššími 

výsledky jsou jak dívky, které se věnovaly pracovním činnostem před nástupem do 

první třídy, tak dívky, které se nevěnovaly vůbec žádným kroužkům či zájmům, což mě 

poměrně překvapilo. Naopak všechny děti s nejnižšími výsledky jsou chlapci, rovněž 

bez ohledu na to, jestli se před nástupem do první třídy pracovním činnostem věnovali 

nebo ne. Předpokládám, že nízké výsledky jsou dány nepozorností při zadávání úkolu.  

Nejvyšších výsledků dosáhly čtyři dívky. Dvě z nich se věnovaly v předškolním 

věku kreativně zaměřeným kroužkům a dále vyrábějí samy doma, třetí dívka 

navštěvovala kroužek zaměřený na hru na hudební nástroj, tvůrčí činnosti se však 

věnuje s rodiči doma. Čtvrtá dívka nenavštěvovala v předškolním věku žádné kroužky, 

kvůli svému zdravotnímu stavu. O pracovní činnosti však od samého začátku jeví velký 

zájem. 

Flexibilita: Flexibilita beroucí v potaz pouze obrázky, které využívají kolečko 

jako svou součást, zákonitě vyšla nepříznivě pro děti, které měly nízké výsledky  
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Pokud by pro výsledky flexibility nebylo podstatné, jestli je kružnice součástí 

obrázku, mezi děti s nejvyššími výsledky v tomto testu by se opět dostaly tyto čtyři 

dívky a k nim ještě čtyři chlapci. Jeden z nich se věnoval pracovním a kreativním 

činnostem již před nástupem do školy, on a ještě dva další z těchto chlapců se věnují 

kreativní tvorbě i doma. Čtvrtý chlapec nenavštěvoval žádné kroužky, nevěnuje se 

kreativní tvorbě ani doma. Je však velice chytrý a zajímá ho řešení nejrůznějších 

problémů. 

Spojení více koleček: se opět vyskytlo pouze u dívek. Mezi pěti dívkami, které 

této možnosti využily, byly opět dívky, které měly nejvyšší výsledky u fluence a 

flexibility. 

Elaborace: Děti práci věnovaly hodně úsilí. Protože děti už poměrně dobře 

znám a vím, jak vypadá, když se soustředěně věnují práci a jaký je jejich výsledek, jde-

li o kresbu, hodnotila jsem výsledek v závislosti na jejich možnostech. Procházela jsem 

mezi dětmi, když kreslily a dělala si poznámky o tom, jakou péči svému výtvoru věnují. 

Uvědomuji si, že u některých dětí, u kterých např. přeučujeme špatný úchop tužky 

apod., mohou výsledné obrázky vypadat méně esteticky, než u jiných dětí, nemyslím si 

ale, že by proto měly být hodnoceny hůře. Nejmenším počtem bodů jsem ohodnotila 

děvčátko, které je netrpělivé, úkol splnilo v rekordním čase a obrázky vyloženě čmáralo 

jeden vedle druhého. Na některé z nich dokonce nebylo schopno říci, co že vlastně mají 

představovat. A potom chlapce, který rovněž skončil v rekordním čase, obrázky kreslil 

velice rychle, vyplnil pouze část kruhů a pak prohlásil, že už víc kreslit nechce. Dvěma 

body jsem ohodnotila dva chlapce a dvě dívky, kteří obvykle mají mnohem lépe 

zpracované obrázky. Předpokládám, že se natolik soustředili na úkol, že věnovali menší 

pozornost provedení samotnému. 

Originalita: Tato část mě velice příjemně překvapila. Až na jednu dívku, která 

vyplnila velice málo kruhů, a nic dalšího ji nenapadalo, mělo každé dítě minimálně 

jednu originální věc. Nejvyšší počet naprosto originálních věcí je 8. Průměrně vycházejí 

ve skupině 4 originální prvky na dítě. Děti se snažily zakreslit i abstraktní pojmy, jako 

je třeba sluneční záře odrážející se od vlasů, objevil se čelní pohled na dalekohled, 

glóbus, planeta Země, symbol hnuti hippie – obrázky, které bych u takto malých dětí 

neočekávala. 

  



43 

 

Tabulka 4- Pretest Torranceho testu nonverbální tvořivosti: 

Výsledky v jednotlivých pozorovaných oblastech 



44 

  

Graf 3: Pretest: počet objektů 

zachycených kukátkovým pohledem 

Graf 4: Pretest: Počet objektů, které se v celé skupině 

neopakují, a jsou použity pouze autorem 
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Graf 5: Pretest: počet objektů vytvořených za pomoci 

spojení více koleček 

Graf 6 – Pretest: Počet objektů využívajících kruhu jakožto své součásti 

(ne kukátkový pohled), které autor nakreslil 
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Graf 7 - Pretest: Snaha a pečlivost věnovaná kresbě 

Graf 8 – Pretest: Rozmanitost témat využitých v rámci jednotlivých testů, počet 

různých objektů v případě, kdy jsou správně použité kruhy a výsledky pokud by byl 

přípustný kukátkový pohled. 
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5.3 Aktivity prováděné s dětmi v rámci asistence a náplně činností ve 

školní družině 

 

ZÁŘÍ 

Výroba deskových her 

Výroba papoušků 

Výroba pirátských truhel 

Výroba lapačů snů 

Výroba plachetnic  

„Moře“ 

ŘÍJEN 

Výroba knížek 

Propichované listy  

Vitrážová gotická okna 

Malba na textil – výroba polštářků (všechny děti) 

LISTOPAD 

Pavouci (všechny děti) 

Listí 

Duchové ve strašidelném hradě 

Slet čarodějnic  

PROSINEC 

Anděl, čert a Mikuláš 

Výroba miniaturních vánočních stromečků ze šišek 

Navlékání vánočních ozdob a náramků pro maminky (všechny děti) 

Výroba vánočních přání 

Výroba ozdob na stromeček (všechny děti) 

Výroba rekvizit pro vánoční představení 

LEDEN 

Baletky 

Skládání origami – jeřábi 

Výroba ostrovů 

„Víčkovaná“ 

ÚNOR 

Rybky 
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Ptáčci na krmítku 

Sněhové vločky (všechny děti) 

Skládání origami - hvězdičky 

BŘEZEN 

Ovečka (všechny děti) 

Ovečky 

Králíčci 

Krokodýli 

Drhané náramky 

Šití zvířátek z froté ponožek (všechny děti) 

DUBEN 

Výroba květin 

Vitráž – motýli 

Zrcadloví motýli (všechny děti) 

Sádrové „Benátské“ masky (všechny děti) 

Quilling (všechny děti) 

KVĚTEN 

Klobouky 

Stromečky z drátů a korálků 

Tkaní koberců na stavu 

Mlhovina 

Hry s dechem: „Lovci perel“ 

ČERVEN 

Výroba ještěrek ze slaného těsta 

Odlitky ze sádry 

Sypané lahve 

Závěrečná námořní hra (všechny děti) 

Kompletní programy jsou součástí druhé části bakalářské práce (8.4 2. 

ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Průběh celoročního projektu zaměřeného na 

rozvoj vybraných schopností u členů cílové skupiny) 
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5.4 Druhé testy (POSTTEST) 

5.4.1 Druhý test funkční gramotnosti (POSTTEST) 

Obecná charakteristika metody 

Děti během školního roku udělaly velké pokroky. Všechny dokáží plynule číst a 

počítat do dvaceti. Rozhodla jsem se proto, že nebudu pro druhé testy funkční 

gramotnosti používat první jídelní lístek a přepracovala jsem jej tak, aby fungoval 

stejně, jen navíc obsahuje popisky a cena je uvedená číslicí. Děti nedostaly k dispozici 

kostky, ale papírové mince v hodnotě 1, 2, 5, 10 a 20 Kč, tak aby jejich hodnota byla 

dohromady 50 Kč. (Tj.: 1x 20Kč, 1x 10Kč, 2x 5Kč, 3x 2Kč a 4x 1Kč) a „stravenku“, 

kterou se dá zaplatit jídlo, ale nevydávají se zpátky peníze. 

Pro test orientace v plánu a prostoru jsem použila stejné náhledy, ale plán pokoje 

jsem vytvořila jen v obrysech. 

Průběh testu 

Tento „posttest“ proběhl na konci školního roku, v posledním červnovém týdnu. 

Nezúčastnily se jej bohužel všechny děti. Důvodem byla jejich absence ze zdravotních 

nebo rodinných důvodů. 

Samotný test proběhl ve třídě, kdy děti seděly samostatně v lavicích, dostatečně 

vzdálených od sebe, aby se navzájem nerušily, a každý dostal k dispozici jídelní lístek, 

psací potřeby a mince. Úkol byl stejný jako u pretestu: objednat si z jídelního lístku od 

každého typu jídla něco tak, aby celková cena nepřesáhla počet mincí, které má dítě 

k dispozici (tentokráte 50 Kč). Tentokrát měl ale test dvě části, ve druhé dostaly děti za 

úkol objednat si od každého typu jídla tak, aby mohly zaplatit stravenkou.  

K testu orientace v pokoji měly děti k dispozici vytištěné náhledy, označené 

čísly, mapku pokoje a tužku. Úkolem bylo zaznačit do mapky pomocí čísel místo, 

odkud se pozorovatel dívá, když vidí pokoj tak, jak jej před sebou mají na obrázku. 

Kritéria hodnocení 

U hodnocení jídelního lístku jsem sledovala, jestli si děti poznamenávají jídlo, 

které si objednávají nebo ne, jestli se cenou za objednané jídlo vešly do počtu „mincí“, 

které měly k dispozici, jestli se něco změní, když budou mít za úkol zaplatit stravenkou, 

a jakou taktiku při plnění úkolu děti použily. 

U orientace jsem hodnotila umístění stanoviště na mapě pokoje a to tak, že jsem 

pokoj rozdělila na čtvrtiny a posuzovala jsem, jestli je vyznačená pozice ve správném 

kvadrantu. Správné umístění vlevo či vpravo a nahoře nebo dole bylo ohodnoceno 



51 

jedním bodem, špatné umístění nula body. Maximální počet bodů tedy byl osm, 

minimální nula.  

 

Zhodnocení a výsledky 

Výsledky testu Mapa ukazuje tabulka 6. 

Výsledky testu Jídelníček ukazuje tabulka 7. 

Míru orientace v plánu a prostoru pak zobrazuje graf 9. 

  

Tabulka 6 – Posttest: mapa: správnost zakreslení pozice Kašpárka do slepé mapy pokoje 
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5.4.2 Druhý test jemné motoriky (POSTTEST) 

Průběh testu 

Tento test proběhl na konci školního roku, v předposledním červnovém týdnu. 

Měl podobu hry na Popelku. Ve větší nádobě byly smíchány semena hrachu a větší 

semena fazolek. Děti měly k dispozici papírovou krabičku a do té po dobu jedné minuty 

měly přemisťovat nejprve semena fazolí a poté po dobu jedné minuty semena hrachu. 

Výsledky jsem zaznamenávala do tabulky. Děti seděly kolem misky se smíchanými 

semeny tři, papírovou krabičku měl každý vlastní. 

Kritéria hodnocení 

Hodnotila jsem počet přenesených semen. 

 

Zhodnocení a výsledky 

Většině dětí se více dařilo při sbírání fazolí 

než při sbírání hrášku. U jednoho chlapce tomu bylo 

naopak. U dvou chlapců nebyl žádný rozdíl mezi 

sbíráním 

fazolí a hrášku. Nejnižší počet sesbíraných fazolí je 

29, nejvyšší 55. Zajímavé je, že nejnižší i nejvyšší 

počet sesbíraných fazolí byl u dívek, které se obě 

věnují pracovním činnostem a navštěvovaly kroužky 

věnované kreativním činnostem. Všechny hodnoty 

nad 50 kusů sesbíraných fazolí však mají dívky, 

ovšem v hodnotách nad 40 ks jsou i čtyři chlapci. 

Nejnižší množství nasbírala dívka, která je 

nejmladším dítětem ve třídě. 

Nejnižší počet sesbíraného hrášku byl 23 

kusů, nejvyšší 47. Obecně se dá říci, že dívky, které 

měly vysoké skóre u sběru fazolek, měly vysoké 

skóre také u sběru hrášku. 

Průměrné množství sesbíraných fazolí je 41, 

průměrné množství sesbíraného hrášku 35. 

Výsledky tohoto testu zobrazuje tabulka 8 a názorně 

graf 10. 

Tabulka 8 - Posttest 

jemná motorika: počet 

sesbíraných semen fazole a 

hrachu 
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5.4.3 Druhý Torranceho test tvořivého myšlení (POSTTEST) 

Průběh testu 

Test proběhl v posledním, červnovém týdnu. Nezúčastnily se jej bohužel 

všechny děti. Důvodem byla jejich absence ze zdravotních nebo rodinných důvodů. 

Samotný test proběhl tak, že jsem účastníky rozsadila samostatně do lavic, tak 

aby kolem sebe měli pokud možno dostatek prostoru a menší šanci inspirovat se u 

souseda, což by ztížilo hodnocení testu. 

Pak jsem dětem rozdala papíry velikosti A4 s předtištěnými dvaceti kruhy a co 

nejpečlivěji jim vysvětlila co, a jak mají dělat. Upozornila jsem je, že mají kruhy použít 

jako součást obrázku, nikoliv rámeček, a že je možnost použít každý kruh zvlášť, ale i 

více kruhů pro jeden obrázek. Také jsem je upozornila, že se hodnotí i originalita 

obrázků a je tedy v jejich zájmu neopisovat. Během testu už jsem neodpovídala na 

dotazy. Děti na vypracování dostaly 30 minut, tedy dostatek času. Většina z nich však 

byla hotova ještě dříve, než tato doba uplynula. Děti jsem požádala, aby obrázky 

doplnily popiskem, s těmi, které tak neučinily, jsem potom popisky doplnila po 

vypracování testu při samostatném rozhovoru. 

Testy jsem potom hodnotila v klidu doma. 

Kritéria hodnocení 

Používala jsem stejná kritéria jako při pretestu: 

Graf 10 - Posttest jemná motorika – počet sesbíraných semen 

fazole a hrachu 
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Fluence: hodnota byla od 0 do 20 b. 

Flexibilita: Použití kruhu jakožto rámečku se tentokráte vyskytovalo minimálně, 

nicméně i tentokrát jsem uvedla pro zajímavost kromě klasického hodnocení i to, jak by 

vypadalo hodnocení v případě, že by kukátkový pohled byl uznán. 

Originalita: Opět jsem se jedním bodem ohodnotila každý obrázek, který se v 

celé skupině vyskytne pouze jednou. 

Elaborace: Zvolila jsem bodové ohodnocení 1 až 3 body, kdy tři body jsou 

maximum. A hodnotila jsem subjektivně výsledné obrázky podle možností dětí, které je 

vytvářely. 

Nakonec jsem body sečetla a s výsledky dále pracovala v dalších tabulkách, a 

grafech.  

 

Zhodnocení a výsledky 

Výsledky posttestu jsem se rozhodla zpracovat do následujících tabulek (Tab. 

10: Sledovaná kritéria Torranceho testu nonverbální tvořivosti; Tab. 9. zastoupení 

jednotlivých témat jednotlivých účastníků i v celé skupině). Jednotlivá zkoumaná 

kritéria jsou pak v grafech 11 – 16. 

Fluence: Nejvyšších výsledků tentokrát dosáhli tři chlapci a čtyři dívky. Mezi 

dětmi s nejvyššími výsledky jsou jak děti, které se před nástupem do školy věnovaly 

kreativním zájmům, tak děti, které se nevěnovaly žádným aktivitám. Nejnižší výsledky 

mají děti, které ve velké míře využívaly více kroužků pro ztvárnění jednoho obrázku, a 

děti, které použily kolečka jako rámečky. Všechny děti, které se testu účastnily, použily 

všechny kruhy, které byly k dispozici. 

Flexibilita: Výsledky byly poměrně vysoké, nejnižších výsledků dosáhly děti, 

které užívaly kruhů jako rámečku a tudíž se jim nezapočítávaly, děti, které pro jeden 

obrázek použily velké množství koleček a dívka, která byla trochu nesoustředěná po 

včerejší narozeninové oslavě a neustále kreslila postavičky z filmu Doba ledová, který 

na oslavě sledovali. 

Pokud by pro výsledky flexibility nebylo podstatné, jestli je kružnice součástí 

obrázku, výsledky by se příliš nelišily. 

Spojení více koleček: se tentokrát objevilo i u dvou chlapců, ale převažuje u 

dívek. Dívky využívaly pro jeden objekt i větší množství koleček než dvě – např. 3 pro 

slona a žirafu, 4 pro mrak, 10 pro housenku. 
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Elaborace: Děti věnovaly menší úsilí grafické stránce, i když se stále našly děti, 

které se snažily dělat obrázky precizní a barevné – i když byly upozorněny, že si mají 

vybrat jen  

jednu barvu, kterou budou používat. Myslím si, že je to z části i proto, že děti mají lepší 

představu o čase a třicet minut se jim nezdálo jako příliš mnoho, z části je to také tím, 

jak vážně pojaly test. Mnoho dětí se během testu rozhlíželo po třídě a po svých věcech, 

zkoumaly je z různých pohledů a hledaly co nejzajímavější námět. Protože děti po roce 

společného tvoření dobře znám a vím, jak vypadá, když se soustředěně věnují práci a 

jaký je jejich výsledek, jde-li o kresbu, hodnotila jsem výsledek v závislosti na jejich 

možnostech. Procházela jsem mezi dětmi, když kreslily a dělala si poznámky o tom, 

jakou péči svému výtvoru věnují. Uvědomuji si, že u některých dětí, u kterých např. 

přeučujeme špatný úchop tužky apod., mohou výsledné obrázky vypadat méně 

esteticky, než u jiných dětí, nemyslím si ale, že by proto měly být hodnoceny. Nejméně 

body jsem hodnotila děti, které jen velmi rychle a zběžně obrázky načrtávaly, i když 

jindy výtvarnému projevu věnují hodně pozornosti.  

Originalita: Na tématech, která si děti vybíraly, je vidět, jakou zkušenost 

získaly během školního roku. Ubylo obličejů a fantazijních námětů, přibylo plodů, ať už 

z ovoce nebo zeleniny, přibylo výtvarných potřeb ze všech možných a nemožných úhlů, 

originalitu např. naprosto ztratily hodiny. Děti mnohem více pracují s perspektivou a 

vědí, že tužka nebo hrnek mohou vypadat jako kruh seshora. Každé dítě mělo 

minimálně dvě naprosto originální věci. Nejvyšší počet naprosto originálních věcí je 11. 

Průměrně vycházejí ve skupině 6,5 originální prvky na dítě. Kromě očekávatelných 

obrázků u dětí navštěvujících první třídu se opět objevily obrázky velice specifické, 

jako obrázky planet sluneční soustavy, části těla chameleona, tamburína, mucholapka, 

kůlna se sudem na vodu, globus, nebo erbovní znaky. 
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Tabulka 9 - Posttest Torranceho testu 

nonverbální tvořivosti: 

Výsledky v jednotlivých pozorovaných 

oblastech  
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Graf 12 - Posttest: počet objektů vytvořených za pomoci spojení více 

koleček 
 

Graf 11- Posttest: Snaha a pečlivost věnovaná kresbě 
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Graf 13-.Posttest: počet objektů zachycených kukátkovým 

pohledem 
 

Graf 14 - Posttest: Počet objektů využívajících kruhu jakožto své součásti 

(ne kukátkový pohled), které autor nakreslil 
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Graf 15 - Pretest: Počet objektů, které se v celé skupině neopakují, 

a jsou použity pouze autorem 

Graf 16 - Posttest: Rozmanitost témat využitých v rámci jednotlivých 

testů, počet objektů případě, kdy jsou správně použité kruhy a výsledky 

pokud by byl přípustný kukátkový pohled. 
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5.5 Zhodnocení výsledků pretestu a posttestu 

5.5.1 Testy funkční gramotnosti 

Obecná charakteristika metody 

V prvním i druhém testování jsem používala testy zjišťující schopnost orientovat 

se v tabulce a orientovat se v prostoru. Testy jsem si vytvořila sama a podklady pro 

posttest jsem přepracovala tak, aby více odpovídaly reálně existujícím jídelním lístkům 

a nákresům, a také úrovni znalostí a zkušeností dětí daného věku. Úpravy by však 

neměly mít vliv na způsob vyhodnocování testů. Jídelní lístky, mapy i náhledy do 

pokoje jsou součástí příloh. Mezi pretestem a posttestem proběhl celoroční tvůrčí 

program pro děti v rámci jejich navštěvování školní družiny a během některých hodin 

výtvarné výchovy. Snažila jsem se, aby měl program hravou a poutavou formu, 

umožňoval hodně směňovat herní mince za vybavení a umožňoval vytvářet prostorové 

objekty. Aby děti měly reálnou šanci vyzkoušet si v praxi, jak informace v tabulkách 

usnadňují a zpřehledňují situaci a aby měly příležitost pozorovat a zkoumat reálné věci 

ze všech možných úhlů a pohledů. 

Průběh testu 

Pretest proběhl poněkud později, než jsem měla původně v plánu a posttestu se 

bohužel nezúčastnily všechny děti. I tak jsem ale přesvědčená, že jde na výsledcích 

vidět, jaké udělaly děti pokroky. Samotný průběh testů byl velice obdobný, děti měly 

k dispozici všechny stejné pomůcky a také dostatečný prostor, aby mohly pracovat 

v klidu a samostatně. 

Kritéria hodnocení 

Byla u pretestu i posttestu stejná, hodnotila jsem opět, zda si děti poznamenávají 

jídlo, zda se vešli do počtu mincí, které mají k dispozici, atd., přidaným kritériem 

v posttestu byla myšlenka stravenky a s ní související hodnocení, jestli se na výběru 

nějak projeví, že u stravenky nedostávají peníze zbývající do celkové sumy. 

 

Zhodnocení a výsledky 

Zatímco u pretestu se několik dětí nebylo schopno zorientovat bez pomoci 

v počtu mincí, které mají k dispozici, v průběhu posttestu už to nikomu nečinilo 

problém a to i přesto, že částka přesahovala hodnoty, v jakých děti běžně počítají. 

V pretestu všechny děti využily možnosti poznamenat si, co si objednávají i to, jakou 

má jídlo cenu, v kombinacích, které jim nejvíce vyhovovaly, ať už šlo o kresbu nebo o 
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popis. V posttestu se objevila jedna dívka, které už 

stačilo jen si poznamenat, co za jídlo si chce 

objednat, neřešila mezisoučet, dokázala si udělat 

představu jak na tom je přímo z jídelního lístku. 

Jednalo se o dívku, která nad úkolem nepřemýšlela 

jako nad matematickou úlohou, ale jako nad 

reálným jídelním lístkem. Kvůli vysoké teplotě si 

objednávala pouze pití s tím, že v takovém horku 

nebude jíst a to rozumné pití – čaj s citrónem, vodu. 

V momentě, kdy měla použít stravenku, 

přiobjednala si další pití, její zůstatky jsou tedy sice 

nejvyšší, ale dodržela zadání úkolu a uvědomuje si, 

jakým způsobem systém stravenek funguje. Taktiku 

nejlevnějšího jídla použily v pretestu i v posttestu 

čtyři děti, jen ve dvou případech se jedná o stejné 

osoby a to o děti, které si příliš nevěří 

v matematice. Při posttestu se u dvou chlapců 

projevila tendence využít stravenek i mincí do 

maximální výše, oba se však přepočítali a výsledná 

hodnota celkovou cenu přesáhla, byť jenom o 

malou částku (2Kč, 3Kč). 

U orientace v prostoru získalo více než 

polovinu bodů osm dětí z devatenácti, z toho šlo o čtyři dívky a čtyři chlapce. 

V posttestu získalo více než polovinu bodů devět dětí z dvanácti, a všeobecně se dá říci, 

že celkové skóre většiny dětí se zvýšilo.  

Výsledky testu Jídelníček ukazuje tabulka 11 a 12. 

Výsledky testu Mapa ukazuje tabulka 13 a 14. 

Míru orientace v plánu a prostoru pak zobrazuje graf 17. 

  

Tabulka 11 – 

Porovnání množství 

zbývajících mincí v pretestu a 

posttestu u jídelního lístku 
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Tabulka 14 – Srovnání výsledků pretestu a posttestu mapa u dětí, které byly 

přítomny na obou testech. 

Graf 17 – Srovnání výsledků pretestu a posttestu mapa u dětí, které byly přítomny na 

obou testech. 
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5.5.2 Testy jemné motoriky 

Průběh testu 

Tento byl pojat do určité míry jako hra. V obou případech šlo v podstatě o 

třídění hrášku a fazolí po dobu jedné minuty. Ve větší nádobě byly smíchány semena 

hrachu a větší semena fazolek. Děti měly k dispozici papírovou krabičku a do té po 

dobu jedné minuty měly přemisťovat nejprve semena fazolí a poté po dobu jedné 

minuty semena hrachu. Mezi pretestem a posttestem jsem s dětmi v rámci tvořivého 

programu ve školní družině a během některých hodin výtvarné výchovy zařadila práci 

s navlékáním korálků, manipulaci s drobnými předměty (např. při quillingu) nebo práci 

s úchopy a pohyby zápěstím (např. lapače snů). Snažila jsem se, aby děti měly možnost 

pracovat s různými materiály a zábavnou formou si vyzkoušet, co jim nejvíce vyhovuje 

a jaká forma práce je těší a nabídnout jim pestrý program s pokud možno příliš často 

neopakujícími se stejnými podněty. 

 

Kritéria hodnocení 

V obou případech jsem hodnotila počet přenesených semen. 

 

Zhodnocení a výsledky 

Většině dětí se více dařilo při sbírání fazolí než při sbírání hrášku a to jak 

v pretestu, tak posttestu. U několika dětí tomu bylo naopak, nejednalo se však o výrazné 

rozdíly. Zajímavé je, že až na jednu dívku se nejednalo o stejné děti, které takovéto 

výsledky vykazovaly během pretestu a v posttestu. 

Nejnižší počet sesbíraných fazolí v pretestu je 21, nejvyšší 48. Nejnižší počet 

sesbíraných fazolí v posttestu je 29, nejvyšší 55. 

Nejnižší počet sesbíraného hrášku v pretestu byl 14 kusů, nejvyšší 43. Nejnižší 

počet sesbíraného hrášku v posttestu byl 23 kusů, nejvyšší 47. 

Průměrné množství sesbíraných fazolí je 33 v pretestu a 41 v posttestu, 

průměrné množství sesbíraného hrášku je 27 v pretestu a 35 v posttestu. 

Dívky měly v testech jednoznačně lepší výsledky, Ovšem největší zlepšení mezi 

pretestem a posttestem je vidět u chlapců. Výkony všech dětí se výrazně zlepšily. 

Výsledky tohoto testu zobrazuje tabulka 15 a názorně graf 18. 
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Tabulka 15 – Srovnání pretestu a posttestu jemné 

motoriky: počet sesbíraných fazolí a hrachu. 

Graf 18 – Srovnání pretestu a posttestu jemné motoriky: počet sesbíraných fazolí a 

hrachu. 
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5.5.3 Torranceho test tvořivého myšlení 

Průběh testu 

Pretesty i posttesty probíhaly velice podobně. Děti dostaly papír velikosti A4 

s dvaceti předtištěnými kolečky a instrukce, jak mají test vyplňovat, to je, že mají kruhy 

použít jako součást obrázku, nikoliv rámeček, a že je možnost použít každý kruh zvlášť, 

ale i více kruhů pro jeden obrázek. Že se hodnotí i originalita obrázků a je tedy v jejich 

zájmu neopisovat. V obou případech byl čas na vypracování 30 minut. 

Většina dětí byla hotova ještě dříve, než tato doba uplynula.  

Testy jsem potom hodnotila v klidu doma. 

Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení Torranceho testu tvořivého myšlení jsou přesně 

strukturovaná, proto jsem se těmito kritérií při hodnocení řídila a pouze je upravila. 

Hodnotila jsem toto:  

Fluence: Jedná se o bodovou hodnotu vyjadřující počet objektů z kruhů, které 

účastník nakreslil, bodová hodnota byla od 0 do 20 b. 

Flexibilita: Tento údaj zaznamenává, jak rozmanité bylo použití kruhů v rámci 

jednoho testu. Za každou rozdílnou oblast získalo dítě bod, maximální dosažitelný počet 

bodů byl 20. Bodová hodnota tedy byla od 0 do 20b. (čím více bodů, tím rozmanitější 

náměty). 

Jelikož řada dětí hlavně v pretestu použila kruh jako rámeček, přidala jsem do 

hodnocení pro zajímavost ještě informaci, jak by hodnocení flexibility vypadalo, pokud 

by byl kukátkový pohled přípustný. 

Originalita: Toto kritérium hodnotí jak originální, nápadité a neotřelé kresby se 

v testu nacházejí a zohledňuje tak celou skupinu. Rozhodla jsem se jedním bodem 

ohodnotit každý obrázek, který se v celé skupině vyskytne pouze jednou. Do hodnocení 

jsem zahrnula i obrázky znázorněné v kukátkovém pohledu. 

Elaborace: Pod tímto kritériem se skrývá pečlivost a celkový vizuální dojem 

celého testu. Bodové ohodnocení se pohybovalo v rozmezí 1 až 3 body, kdy tři body 

jsou maximum. 

Nakonec jsem body sečetla a s výsledky dále pracovala v dalších tabulkách, a 

grafech.  
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Zhodnocení a výsledky 

Výsledky pretestu jsem se rozhodla zpracovat do následujících tabulek (Tab. 16: 

zastoupení jednotlivých témat celé skupině; Tab. 17: Sledovaná kritéria Torranceho 

testu nonverbální tvořivosti). Jednotlivá sledovaná kritéria pak přibližují názorné grafy 

19 - 24. 

Fluence: V průběhu pretestu řada dětí ztrácela body kvůli nerespektování zadání a 

využívání koleček jako rámečku. Při posttestu se kukátkový pohled objevoval mnohem 

méně a nižší bodové ohodnocení získávaly spíše děti, které využily k vytvoření jednoho 

objektu více koleček. Zatímco u pretestu dvě děti nebyly schopny využít všech koleček 

z nedostatku nápadů, při posttestu všechny děti využily všech koleček. 

Flexibilita: Zatímco v pretestech se objevovaly práce, které měly hodně obdobných 

témat (např. sady smajlíků), v posttestech bylo více dětí, které využily větší množství 

různých témat. V pretestech se nejčastěji objevovaly obličeje, hlavy zvířat, drobná zvířata, 

sluníčka, květiny a hračky, v posttestech jsou to hlavně plody rostlin, jídlo a věci denní 

potřeby. Častým prvkem je stále sluníčko, ale v mnohem menší míře než u pretestů. 

Výrazné rozdíly ve výsledcích pokud by se do flexibility započítávaly i obrázky 

s kukátkovým pohledem byly patrné v pretestu, u posttestu už by toto kritérium 

neznamenalo tak výraznou změnu. Jeden chlapec stále sklouzával ke kukátkovému pohledu 

i při posttestu, do kukátek však umisťoval kulaté předměty, kdežto u pretestu to byly 

nekulaté věci. 

Spojení více koleček: V pretestu této možnosti využily pouze dívky, v posttestu už 

spojení více koleček využívají i chlapci. 

Elaborace: Přišlo mi, že děti při vypracování pretestu věnovaly více pozornosti 

výtvarnému zpracování, kdežto v posttestu se spíš snažily o co nejoriginálnější nápady. 

Hodně se rozhlížely po svém okolí a prohlížely si psací potřeby, oblečení a pomůcky ve 

třídě. Chvíle, než se zabraly do samotného kreslení, vypadala spíše jako malý průzkum 

okolí a zvažování nejrůznějších možností. 

Originalita: Tato část mě velice příjemně překvapila a to při prvním i při 

druhém testování. Děti mají široké spektra zájmů, a ačkoliv se v posttestech 

jednoznačně projevila zkušenost s tématy, která se probírala během školního roku, děti 

neztratily na individualitě, neopakovaných nápadů naopak oproti pretestu přibylo. 
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Tabulka 16 - Porovnání pretestu a posttestu u celé skupiny: zastoupení jednotlivých témat 

objevujících se v Torranceho testech nonverbální tvořivosti 
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Tabulka 17 - Porovnání výsledků v pretestu a posttestu v Torranceho testu 

nonverbální tvořivosti: 

Výsledky v jednotlivých pozorovaných oblastech  
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Graf 20 – Porovnání pretestu a posttestu: Počet objektů využívajících kruhu 

jakožto své součásti (ne kukátkový pohled), které autor nakreslil 

Graf 19 – Porovnání pretestu a posttestu: počet objektů vytvořených za pomoci 

spojení více koleček 
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Graf 21 – Porovnání pretestu a posttestu: počet objektů 

zachycených kukátkovým pohledem 

Graf 22 - Porovnání pretestu a postestu: Snaha a pečlivost 

věnovaná kresbě 
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Graf 23 – Srovnání pretestu a posttestu: Rozmanitost témat využitých v rámci jednotlivých 

testů, počet objektů případě, kdy jsou správně použité kruhy a výsledky pokud by byl 

přípustný kukátkový pohled. 

Graf 24 – Porovnání pretestu a posttestu: Počet objektů, které se v celé 

skupině neopakují, a jsou použity pouze autorem 
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5.6 Porovnání hypotéz a skutečných výsledků 

První část H1 se potvrdila, 2 se nepotvrdila. Děti mají o pracovní činnosti velký 

zájem, bez ohledu na to, zda jde o dívky nebo o chlapce, hodně záleží na tématech a 

podání, jakým jsou tyto aktivity prezentovány. U řady témat zjevně není ukazatelem ani 

věk, protože se nabízených aktivit s oblibou účastnily i děti vyšších ročníků, než pro 

které jsem je původně zamýšlela. 

U třetí hypotézy jsem vycházela z předpokladu, že děti, které mají o činnosti 

zájem, se jim i více věnují. Budou mít proto více uvolněná zápěstí a jejich jemná 

motorika bude na celkově vyšší úrovni. Navíc budou mít lepší představu o svých 

možnostech při výtvarném zpracování myšlenek, a tudíž budou do začátku ve výhodě. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Děti, které se věnovaly kreativním činnostem už před 

nástupem do školy, dosahovaly v nadpoloviční většině velmi vysokých výsledků, 

neplatilo to však úplně o všech. Vysokých výsledků dosahovaly i děti, které se věnovaly 

např. sportu nebo hře na hudební nástroj, ale i děti, které se tvůrčím činnostem věnují 

jen samy doma. Nejnižších výsledků dosahovaly děti, které se před nástupem do školy 

nevěnovaly zájmovým činnostem. 

U čtvrté hypotézy jsem vycházela z předpokladu, že děti s větším množstvím 

kreativních nápadů budou zvýhodněny, pokud bude třeba využít dosavadní zkušenosti 

v praxi a poradit si s novým úkolem. Tato hypotéza se nepotvrdila. Z devíti dětí 

s nejvyššími výsledky mělo zároveň nejvyšší výsledky v testech nonverbální tvořivosti 

pět dětí. Tvořivost však není jediný faktor, který může znamenat zvýhodnění a 

uvážíme-li, že skupina se skládá z dětí, které jsou mimořádně nadané, nemůžeme 

stoprocentní potvrzení všech hypotéz očekávat už jen kvůli jedinečnosti a 

neopakovatelnosti nadání každého z nich. 

U páté hypotézy jsem předpokládala, že děti, které si lépe poradí s testy 

založenými na kreslení, na tom budou s jemnou motorikou lépe. Tato hypotéza se také 

zcela nepotvrdila. Všechny děti, které mají velice pěkný výtvarný projev, mají i velmi 

dobré výsledky v testech jemné motoriky. 

Šestou hypotézu se nepodařilo potvrdit nebo vyvrátit, jelikož na začátku 

projevily o praktické činnosti zájem všechny děti. Děti se však během roku živě 

zajímaly o to, co všechno ještě budeme vyrábět, a na konci školního roku se řada z nich 

začala věnovat i vlastním projektům – např. dva prvňáci zcela sami navrhli a 

zkonstruovali model letadla (obrázek č.1 a obrázek č.2), takže věřím, že je zájem o 
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pracovní činnosti děti neopustí a budou se jim se stejným nadšením i věnovat 

v budoucnosti. 

  

 

 

  

Obrázek 1 - iniciativa dětí po absolvování celoročního programu 

Obrázek 2 - detail výrobku 



78 

6 ZÁVĚR 

Potvrdily se jen některé hypotézy, ze všech testů je však jednoznačně patrné, 

jaký udělaly děti v průběhu školního roku pokrok. Myslím si, že vývoj dětí je záležitost 

natolik složitá a závislá na tak velkém množství faktorů, že ani není možné očekávat, že 

by se jakákoliv hypotéza potvrdila na 100%.  

Uvědomuji si, že jedna třída dětí je příliš malý vzorek pro jakýkoli zásadnější 

výzkum, ale všechny zkušenosti a informace, které jsem však při této práci získala, 

posloužily ke zkvalitnění výuky, lepšímu pochopení dětí a jejich zvláštností a k tomu, 

abychom pro ně mohly ve spolupráci s třídní učitelkou vytvořit co nejpestřejší program.  

Snažila jsem se, aby program realizovaný ve školní družině dětem něco dal, 

bavil je a inspiroval je k vlastní tvorbě, realizaci svých myšlenek a objevování věcí 

kolem sebe a soudím, že to se povedlo. 

Děti si všechny aktivity moc užily. Mezi nejoblíbenější činnosti patřilo vyrábění 

benátských masek, výroba ostrovů, výroba plachetnic, šití zvířátek z froté ponožek, 

výroba krokodýlů ze sádry, quilling a samozřejmě závěrečná hra. 

Doufám, že moje práce poslouží jako inspirace těm, kteří se zdráhají pustit 

s dětmi do něčeho většího, hledají nějaký netradiční nápad nebo prostě jako námět 

k další diskusi, protože děti – a nejen ty nadané - jsou a jistě i budou tématem, kterému 

je třeba věnovat naši pozornost, lásku a péči. 

Druhá část bakalářské práce: „Průběh celoročního projektu zaměřeného na 

rozvoj vybraných schopností u členů cílové skupiny“ jsem poskytla jako zdroj inspirace 

pro ostatní kolegy v práci a bude využívána jako metodická pomůcka v dalších létech. 
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8.1 Jídelní lístky 

8.1.2 Jídelní lístek pretest 

JÍDELNÍ 

LÍSTEK 
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POLÉVKY
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HLAVNÍ JÍDLO 



93 

DEZERTY 



94 

NÁPOJE 
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8.1.2 Jídelní lístek posttest 

 

JÍDELNÍ 

LÍSTEK 
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POLÉVKY 

1. Kopřivová    5 Kč 

2. S játrovými knedlíčky  7 Kč 

3. Špenátová    8 Kč 

4. Rajská    9 Kč 

5. Fazolová    11 Kč 

6. Dýňová    6 Kč 

7. Gulášová    12 Kč 

8. Zeleninová    10 Kč 
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HLAVNÍ JÍDLA 

1. Špagety    17 Kč 

2. Pizza     23 Kč 

3. Hovězí maso na houbách 20 Kč 

4. Řízek a hranolky   22 Kč 

5. Jahodové knedlíky  18 Kč 

6. Ryba s bramborem  19 Kč 

7. Rizoto    21 Kč 

8. Svíčková s knedlíkem  25 Kč 

9. Bramboráky   24 Kč 
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DEZERTY 

1. Bonbon     3 Kč 

2. Zmrzlinový pohár   11 Kč 

3. Věneček     5 Kč 

4. Košíček     4 Kč 

5. Cheesecake     8 Kč 

6. Zákusek     7 Kč 

7. Šlehačka     6 Kč 

8. Jablkový závin    9 Kč 

9. Tiramisu     10 Kč 

10. Medovník     13 Kč 

11. Palačinka     12 Kč 
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NÁPOJE 

1. Voda      3 Kč 

2. Pomerančový džus   8 Kč 

3. Džus z tropického ovoce  11 Kč 

4. Icetea      7 Kč 

5. Čaj s citrónem    5 Kč 

6. Mátový čaj     6 Kč 

7. Mléko     4 Kč 

8. Kakao     9 Kč 

9. Milkshake     13 Kč 
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8.1.3 Pretest 
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8.1.4 Posttest 
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8.2 Mapa 

1) (MODRÁ)  

 

2) (ŽLUTÁ)  
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3) (ZELENÁ)  

 

4) (ČERVENÁ) 
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8.2.1 Pretest 
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8.2.2 Posttest 
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8.3 Torranceho test tvořivého myšlení 

Ukázka prázdného testovacího archu (zmenšeno, reálná velikost přes celou stránku A4) 
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8.3.1 Pretest 
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8.3.2 Posttest 
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