
UNIVERZITA KARLOVA 

Pedagogická fakulta 

Katedra speciální pedagogiky 

 

Možnosti rozvoje dílčích funkcí v předškolním věku 

Diplomová práce 

Autor: Bc. Vlastimila Kopecká 

Vedoucí práce: Mgr. Lenka Felcmanová  

Praha, 2013 



Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala pod vedením vedoucí 

diplomové práce samostatně a všechny použité prameny jsem uvedla v seznamu použitých 

zdrojů.  

V Praze, dne 29. 11. 2013 

_______________________ 

podpis autorky práce 



Poděkování: Děkuji paní Mgr. Lence Felcmanové za její odborné vedení, poskytnuté 

materiály a cenné rady, podněty a připomínky při zpracování diplomové práce. Poděkování 

také patří všem, kteří se zúčastnili mého výzkumného šetření a také svým nejbližším za 

velkou podporu.  

_______________________ 

podpis autorky práce 



Možnosti rozvoje dílčích funkcí v předškolním věku 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje dílčích funkcí v předškolním 

věku a zmapování průběhu rozvoje dílčích funkcí v mateřských školách v kraji 

Karlovarském a v Praze. 

Úkolem teoretické části je definovat pojmy dílčí funkce a deficity dílčích funkcí  

a vysvětlit jejich vztah ke specifickým poruchám učení. Popisuje charakteristiku 

předškolního věku a možnosti rozvoje dílčích funkcí v jeho průběhu. Zahrnuje základní 

informace o školní zralosti, pedagogicko-psychologické diagnostice dětí v mateřských 

školách. Zmiňuje se též o zápisu dítěte do první třídy základní školy a o odkladu školní 

docházky. 

Cílem praktické části je zmapovat přístup učitelek mateřských škol k rozvoji dílčích 

funkcí v kraji Karlovarském a v Praze, porovnání výsledků dotazníkového šetření 

získaných v těchto dvou krajích a doplnění zjištěných dat informacemi z interview. 

Klíčová slova: 

Dílčí funkce, deficity dílčích funkcí, specifické poruchy učení, předškolní věk, možnosti 

rozvoje dílčích funkcí, školní zralost, pedagogicko-psychologická diagnostika, povinná 

školní docházka, odklad školní docházky.  

 



Options of development of partial functions of pre-school children 

Abstract  

This thesis is focused on issue of the development of partial functions in preschool age 

and mapping of the course of development of partial functions in kindergartens in Karlovy 

Vary Region and Prague. 

The task of the theoretical part is to define the notions of partial functions and partial 

functions deficits and to explain their relationship to specific learning disabilities.  

It describes the characteristics of preschool age and options of development of partial 

functions in its course. It includes basic information about school maturity, pedagogical-

psychological diagnostics of children in kindergartens. It mentions also the child's 

enrollment in the first grade of primary school and school attendance delay. 

The aim of practical part is to map the access of kindergarten teachers to options of 

development of partial functions in Karlovy Vary Region and Prague, comparing the 

survey results obtained in these two regions and supplement obtained data with the 

information gathered from the interview. 
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Partial functions, deficits of partial functions, specific learning disabilities, preschool 

age, options of development of partial functions, school maturity, pedagogical-

psychological diagnostics, compulsory education, school attendance delay. 
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ÚVOD 

Každý rok se určité procento dětí a rodičů seznamuje s diagnózou specifické poruchy 

učení a také se určité procento dětí a rodičů potýká se školní nezralostí a odkladem školní 

docházky. Obě tyto situace mohou mít stejnou příčinu v deficitech dílčích funkcí. Těmto 

deficitům lze předcházet již v předškolním věku prostřednictvím her zaměřených na rozvoj 

dílčích funkcí. Na rozvoj dílčích funkcí se zaměřují také učitelky v mateřských školách. 

Zde se uplatňuje také systematická a pravidelná pedagogicko-psychologická diagnostika, 

prostřednictvím níž učitelky mohou odhalit oslabení nebo opoždění v některých dílčích 

funkcích. Dojde-li k takovému odhalení, měly by na něj učitelky, ve spolupráci se 

zákonnými zástupci dítěte, zareagovat odbornou činností a intervencí v podobě záměrně 

volených aktivit na rozvoj oslabené dílčí funkce tak, aby se deficit vyrovnal. Zdárný 

výsledek se promítne do školní zralosti, úspěšného startu dítěte ve škole  

i úspěšného průběhu osvojování vědomostí a dovedností. Rozvoj dílčích funkcí také může 

pomáhat v prevenci specifickým poruchám učení, tyto se nemusí projevit vůbec, nebo jen 

ve slabší formě.  

Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti rozvoje dílčích funkcí, zdůvodnění 

nutnosti jejich rozvoje a sledovaní jejich vývoje prostřednictvím diagnostiky. V první 

kapitole se autorka zaměřila na definici pojmů deficity dílčích funkcí a specifické poruchy 

učení a vysvětlila jejich vztah. V druhé kapitole charakterizovala předškolní období  

a popsala jeho důležitost. Třetí kapitola nabízí paletu aktivit k rozvoji dílčích funkcí. Čtvrtá 

kapitola přibližuje problematiku školní zralosti, pedagogicko-psychologické diagnostiky 

v mateřských školách, zápisu dítěte do první třídy a odkladu povinné školní docházky. 

Poslední kapitola prezentuje výsledky výzkumného šetření v mateřských školách v kraji 

Karlovarském a Praze. Data zjištěná dotazníkovým šetřením v těchto dvou krajích byla 

mezi sebou porovnána. Všeobecně se dá říci, že na všechny dílčí funkce se učitelky při své 

práci zaměřují, ačkoliv některé funkce považují za méně důležité a některým dílčím 

funkcím z oblasti zrakového a sluchového vnímání věnují menší pozornost. Orientační 

diagnostiku provádějí v obou krajích zhruba v polovině případů. Data z obou krajů se 

převážně shodují. 

Na rozvoj dílčích funkcí je potřeba zaměřit se včas, protože „…čas, který v předškolním 

období ušetříme, budeme muset investovat nejméně dvojnásobně při výuce“ (Kutálková, 

2005, str. 47). 
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1 VYMEZENÍ POJMU DEFICITY DÍLČÍCH 

FUNKCÍ 

1.1  Dílčí funkce a deficity dílčích funkcí  

Sindelarová vysvětluje dílčí funkce „jako základní schopnosti, které umožňují 

diferenciaci a rozvoj vyšších psychických funkcí, jako jsou řeč a myšlení. V dalším vývoji 

jsou předpokladem, o který se opírá dovednost čtení, psaní, počítání a přiměřeného 

chování“ (Sindelarová, 1996, str. 8). 

Pojem deficity dílčích funkcí (překlad termínu Teilleistungsschwächen)
1
 zavedl  

J. Graichen do odborné literatury roku 1973 jako jeden ze skupiny německých odborníků 

některých dětských psychiatrických zařízení, kteří zaostřili pozornost na obtíže spojené 

s lehkým cerebrálním poškozením. Započalo tak zkoumání vlivu tohoto poškození na 

psychický i kognitivní vývoj dítěte. Jedná se o základní funkce rozvíjené současně 

s psychomotorickým zráním dítěte. Jestliže dojde ke zjištění nerovnoměrného vývoje  

u dítěte, je potřeba zjistit, ve kterých oblastech k tomu dochází, a zaměřit se na jejich 

vědomý a systematický rozvoj (Pokorná, 2001). 

Graichen definuje termín deficity dílčích funkcí „jako snížení výkonu jednotlivých 

faktorů nebo prvků v rámci většího funkčního systému, který je nezbytný ke zvládnutí 

určitých komplexních procesů adaptace“ (Pokorná, 2001, str. 95). 

Pojem Teilleistungsschwächen – deficity dílčích funkcí se objevuje v souvislosti  

s českým pojmem specifické poruchy učení (dále jen SPU). Terminologie k tomuto pojmu 

není sjednocena ani v našem prostředí, ani v zahraničí. Tato terminologická roztříštěnost je 

dána tím, že SPU mohou mít různorodé a pestré symptomy, a také koncepčními  

a teoretickými východisky autorů, kteří SPU zkoumají (Pokorná, 2001). 

Deficity v dílčích funkcích se projevují jako oslabení základních schopností, které 

způsobují potíže v učení a chování (Sindelarová, 1996). 

Výraz „dílčí“ poukazuje, že se jedná o určitou část komplexní funkce mozku, o funkci 

samotnou. V případě nerovnoměrného vývoje to znamená, že je potřeba zjistit příčinu  

                                                
1 Jako další možný překlad termínu „Teilleistungsschwächen“ se užívá označení „dílčí oslabení výkonu“.  

Pokorná (2001) se spíše přiklání k termínu „deficity dílčích funkcí“. Rozdílný překlad termínu však 

považuje za výhodný, protože je pak možné rozlišit, kdy se jedná o metodiku (kterou u nás rozšiřují 
manželé Scharingerovi) a kdy se jedná o teoreticky zpracovaný a výzkumem podložený směr bádání.  
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a jádro poruchy, tedy nalézt tu dílčí funkci, která je primárně porušena. V rámci nápravy 

pak budou navržena cvičení zaměřená na dílčí deficit. Jedině tak je možné celý systém 

napravit.  

Termín „funkce“
2
 lze vysvětlit jako „schopnost diferenciace podnětů, schopnost 

celostného vnímání s ohledem na čas a prostor, schopnost vytvářet analogie a myšlenkové 

struktury a podobně“ (Pokorná, 2001, str. 97). 

Porucha dílčí funkce narušuje chod celého systému, bez nápravy postižené funkce nelze 

systém obnovit. To však neznamená, že systém nemůže pracovat vůbec, dokáže si vytvořit 

určité kompenzační mechanismy (Pokorná, 2001). 

Sindelarová (1996) popisuje následující dílčí funkce:  

 diferenciace pozadí a figury, schopnost zaměření pozornosti 

 Myšlení člověka a schopnost jeho učení je závislé na podnětech, které na něj 

působí. V jedné chvíli na člověka působí několik podnětů zároveň  

a je důležité, aby z nich dokázal diferencovat ty důležité, v daný moment 

prvořadé. To je pro dítě ve škole velice důležitá schopnost, vnímat hlas paní 

učitelky a upozadit vnímání ostatních zvuků z chodby, ulice, třídy. Jestliže je 

toho schopno, dokáže pak správně vnímat nabízené informace, zpracovat je  

a podržet v paměti. Tato funkce tvoří základ pro vyšší poznávací funkce. 

 zraková a sluchová diferenciace a jejich členění 

  Tato funkce je důležitá pro správné zpracování a využití zrakových  

a sluchových vjemů. Znamená to, že dítě je schopno odlišit, které vjemy jsou si 

podobné, ale nejsou stejné, dokáže rozpoznat komplexní obraz nebo komplexní 

sestavu hlásek diferencovat na jednotlivé části.  

 funkce intermodálního kódování 

 Umožňuje integrovat obsahy z několika smyslových oblastí.  

Např. pojmenování předmětu – dítě vidí předmět, spojí si ho se slovem, které 

slyší, a jeho název si zapamatuje.  

 paměť 

 Aby mohl člověk vše, co vnímá, dále uplatňovat, je potřeba, aby byl schopný 

vjemy spojovat a udržet v paměti. Paměť můžeme rozlišovat na krátkodobou, 

dlouhodobou, ale také paměť zrakovou a sluchovou. 

                                                
2
 Z překladu slova „leistung“. Přesnější překlad by byl „výkon“, ale tento výraz je v českém prostředí 

spojen s kvantitativní představou, proto se Pokorná přiklání k pojmu „funkce“. 
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 serialita 

 Je nepostradatelnou funkcí pro učení, uvědomění si a pochopení posloupnosti 

v čase, to umožňuje schopnost plánovat a koordinovat vlastní chování. 

V aplikaci na školní prostředí se projevuje jako správné řazení písmen nebo 

číslic za sebou. 

 vnímání schématu těla, orientace v prostoru a prostorových vztahů mezi věcmi 

 Tato dílčí funkce nám umožňuje věci uchopit a manipulovat s nimi. 

Sindelarová připodobňuje vývoj myšlení a učení ke stromu. Kořeny a kmen symbolizují 

základní schopnosti, které procházejí do dalších částí stromu kmenem, ze kterého dále 

mohou vyrůstat malé i velké větve. Tyto větve symbolizují získanou zásobu zkušeností. 

Vytvořená koruna stromu pak obsahuje nabyté schopnosti. Koruna se dále košatí podle 

toho, jaké další zkušenosti se na ty předešlé navážou. Podle toho, jak se vytvářely první 

kořeny a vyvíjel se kmen, je pak strom schopný odolávat větru a počasí. Jinak řečeno – 

podle předpokladů k rozvoji, které měl v prvních letech svého života, člověk rozvíjí své 

schopnosti, myšlení a učení v dalších letech. Budeme-li dále pokračovat v přirovnání ke 

stromu, tak jedle vždy zůstane jedlí, nicméně růst a kvalitu stromu zásadně ovlivňuje stav 

půdy, klimatické podmínky a druh lesa, ve kterém jedle roste. A co teprve, když se bude 

jednat o strom stojící v zahradě opečovávaný zahradníkem? (Sindelarová, 1996). 

Předpokládá se, že i poruchy chování u dětí s SPU mají svoji příčinu v deficitu dílčích 

funkcí. Obtíže na úrovni SPU jsou pouze jednou z možných variant důsledků těchto 

deficitů. 

Termín deficit dílčích funkcí má smysl pouze ve vztahu k celému komplexu 

psychických funkcí. Budeme-li mluvit např. o dyslexii, řekneme, že deficit dílčí funkce je 

její příčinou (ne, že dyslexie je deficitem dílčí funkce). Můžeme také soudit, že jednotlivý 

deficit dílčí funkce může negativně působit na více výkonů (může se projevit při čtení, 

psaní i počítání). Deficity dílčích funkcí nepříznivě ovlivňují celkově proces učení 

(Pokorná, 2001). 

„Smyslem předškolní výchovy a časné intervence musí proto být zaměření na 

předpoklady, ze kterých vyrůstá školní učení. Ty musíme posilovat a podporovat. Pokud se 

nám podaří deficity dílčích funkcí rozpoznat u dítěte dříve, nežli se u něho objeví obtíže  

v učení a chování, je tu velká šance, že mu umožníme harmonický a bezproblémový další 
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vývoj. Ušetříme tak všechny zúčastněné, především však dítě, jejich utrpení“ (Sindelarová, 

1996, str. 8). 

Zelinková (2003) uvádí z hlediska etiologie SPU tyto deficity v oblastech poznávacích 

procesů: 

 fonologický deficit 

 Tento deficit se často vyskytuje u jedinců s dyslexií. Dle výzkumů bylo 

zjištěno, že děti s dyslexií měly v porovnání s mladšími dětmi, které dosahovaly 

stejné úrovně ve čtení, horší rýmování. Také bylo prokázáno, že pokud se 

s dětmi v předškolním věku trénuje rýmování a rozpoznávání první a poslední 

hlásky ve slovech, později se to pozitivně odrazí na schopnosti čtení, ale také 

v oblasti matematiky.  

 V oblasti zvukového deficitu je znatelná závislost mezi sluchovým vnímáním  

a psaním, protože pokud dítě nevnímá hlásky ve slově, tyto nedostatky se 

přenáší též do písemného projevu. Osoby s SPU přijímají zvukový podnět 

pomaleji a s menší přesností. 

 vizuální deficit 

 Tyto obtíže byly v minulosti nazvány Pringlem Morganem jako „slovní 

slepota“, která se projevuje zaměňováním písmen ve slovech kvůli obtížím 

v identifikaci hlásek ve slově. „Tyto děti mají nestabilní vnímání tisku, jehož 

nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že se jejich oči nekontrolovaně pohybují 

po stránce, když se snaží fixovat na slovo“ (Zelinková, 2003, str. 27). Je to dáno 

cca o 30 % nižším množstvím magnocelulárních neuronů.
3
 Dále bylo zjištěno, 

že lidé s dyslexií mají delší ikonické přetrvání
4
, což způsobuje, že při čtení 

dlouho zůstává obraz prvního písmene a zastíní tak písmeno druhé, třetí 

písmeno je pak zastíněno tím druhým. Proto dítě s dyslexií potřebuje více času, 

identifikace písmen je totiž pomalá. 

                                                
3 Smyslové informace jsou přenášeny parvocelulárním a magnocelulárním systémem. Magnocelulární 

systém zajišťuje informace ze zrakového pole a je nepostradatelný pro oční pohyby během čtení 

(Zelinková, 2003). 
4
 ikonické přetrvání = Podnět zachycený zrakem krátký čas přetrvává, i přestože již zmizel (Zelinková, 

2003). 
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 deficity v oblasti řeči a jazyka 

 Mluvená i psaná řeč je postižena u dyslektiků. Je ovlivněna schopnost rychle 

pojmenovávat, správně se vyjádřit, také je ovlivněn rozsah slovní zásoby, 

jazykový cit a artikulační obratnost. 

 deficity v procesu automatizace 

 Proces učení nejdříve probíhá bez obtíží, avšak dovednosti nejsou 

automatizovány rychlostí jako u běžné populace. K problémům pak dochází 

v okamžiku, kdy jsou na děti kladeny obtížnější úkoly, automatizace jim pak 

trvá déle. Děti tak musí vynakládat větší úsilí, které je vyčerpává. 

 deficity v oblasti paměti 

 Obtíže v krátkodobé paměti se mohou projevovat problémy při zapamatování 

pokynů, úkolů či slov, které má dítě zopakovat bezprostředně po vyslechnutí.  

 Při řešení úkolů, kde je potřeba současně si vybavit více znalostí, je 

nepostradatelná pracovní paměť. Na základě zkoumání bylo prokázáno, že 

pracovní paměť je omezena u dyslektiků. 

 Dlouhodobá paměť je závislá na kvalitě uložení vědomostí a intenzitě jejich 

opakování, užívání. 

 deficity v časovém uspořádání ovlivňující rychlost kognitivních procesů 

 Obtíže např. v rychlém jmenování po sobě následujících podnětů, ve snížené 

rychlosti reakcí na slovní podněty a čisté tóny, obtíže v časových procesech. 

 kombinace deficitů 

 Týká se především fonologického deficitu a rychlého jmenování, které se  

u dyslektiků může projevovat odděleně (tedy jedno nebo druhé), ale také 

současně. U jedinců, u kterých se projevují současně, se jedná o závažné obtíže, 

a v takovém případě nemusí být terapie účinná (Zelinková, 2003). 

V rámci hledání příčin jednotlivých typů SPU se uplatňuje mnoho teorií. Jednou z nich 

je magnocelulární teorie, která se snaží vysvětlit příčiny dyslexie. Tato teorie stojí na 

objevu dvou odlišných nervových systémů, pro které je příznačný úzký vztah ke čtení. 

Jedná se o magnocelulární a parvocelulární systém.
5
 

                                                
5
 K objevu těchto dvou nervových systémů přispěli John Stein z Oxfordské fyziologické laboratoře  

a Albert Galaburda. 
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 Magnocelulární systém (neboli velkobuněčný): 

 je tvořen velkými buňkami,  

 odpovídá za rychlost ve zpracování informací, 

 umožňuje člověku vidět při nízkém osvětlení a malém kontrastu, 

 převládá v periferním vidění, 

 je citlivý na změny v čase, dokáže rozeznat i malé časové intervaly a zpracovat 

informace o pohybu. 

 Parvocelulární systém (neboli malobuněčný): 

 je tvořen malými buňkami,
6
 

 umožňuje člověku vnímat barvy, 

 je citlivý na velikost podnětu, dokáže zpracovat i malé vzdálenosti mezi 

předměty, takže člověk může vnímat detaily objektu. 

Magnocelulární teorie upozorňuje na problémy některých dyslektiků, které spočívají ve 

vizuálním vnímání pohybu. „Někteří dyslektici mají dominantní problémy s diskriminací 

rychlosti, aniž by museli mít problémy s detekcí koherentního pohybu. U jiných je tomu 

obráceně – převažují problémy s detekcí koherentního pohybu, aniž by u nich byly nápadné 

problémy v diskriminaci rychlosti“ (Jošt, 2011, str. 91). To znamená, že tyto odlišné 

deficity při vnímání pohybu způsobují u dyslektiků odlišné čtenářské obtíže. Čtení 

dyslektiků s deficitem v diskriminaci rychlosti se projevuje výrazně pomalým tempem. 

Pomalý výkon se projevuje také v testech fonologických a ortografických. Oproti tomu 

čtení dyslektiků s deficitem v detekci koherentního pohybu se vyznačuje nepřesným 

čtením s velkým množstvím chyb. Obdobný výkon se promítá též do fonologických  

a ortografických testů.  

V této teorii se neprosazuje typologie dyslektiků na fonologický a vizuální (Jošt, 2011). 

Obecná magnocelulární teorie považuje fonologické postižení jako podružné k dalším 

deficitům z oblasti sluchového vnímání. Někteří výzkumníci vidí dyslexii jako problém 

zrakového vnímání zapříčiněný postižením zrakového magnocelulárního systému v mozku 

(Stefan Heim et al., Cognitive subtypes of dyslexia, 2008
7
). Odborníci se domnívají, že 

vada nemusí být způsobena magnocelulárními buňkami samotnými, ale může být kdekoliv 

                                                
6 „Oba systémy mají své nejbližší řídící centrum v podkoří, v útvaru zvaném thalamus, respektive v jeho 

jádře zvaném laterální genikulární jádro (genikulum = latinsky okénko). To pak přivádí informace 

nadřízeným útvarům, které jsou lokalizovány v kůře mozkové“ (Jošt, 2011, str. 88). 
7
 Acta Neurobiol Experimentalis. Polsko: Nencki Institute of Experimental Biology, 2008. ISSN 1730-

4296. 
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podél dorzálního proudu
8
. Navíc jakákoliv vada na magnocelulární dráze dokáže snížit 

hustotu magnocelulárních buněk v několika kritických oblastech zrakového pole. To může 

způsobit vážné potíže v rozsahu zaměření pozornosti na celou délku každého slova. 

Dyslexie je deficit zrakového zpracování správného rozpoznání posloupnosti písmen 

(Vidyasagar, T. R. and Pammer, K., Dyslexia: a deficit in visuo-spatial attention, not in 

phonological proccessing, 2010
9
). 

Deficity v kognitivních funkcích, jako projevy SPU, mohou být následující: 

 Deficity mohou mít různou intenzitu a mohou se vyskytovat v různých 

kombinacích, neprojevují se však u všech jedinců s diagnózou SPU. 

 pomalé kognitivní operace, nedostatečná integrace psychických funkcí 

 Častěji se objevuje v kombinaci s jiným deficitem kognitivních funkcí. 

Příkladem může být nesoustředěná pozornost, která může zapříčinit nepřesné 

zrakové a sluchové vnímání, paměť. 

 zraková percepce a prostorová orientace 

 Deficit v této funkci se může projevovat záměnou tvarově podobných písmen 

(b/d/p), číslic (6/9, 42/24), grafických symbolů, pomalým čtením, obtížnou 

orientací na mapě, na stránce, v učebnicích, potíže v geometrii (např. rozlišení 

útvarů a pomocných čar). 

 sluchová percepce 

 Jedinci s SPU přijímají akustický signál pomaleji a s menší přesností. Deficity 

v této funkci významně ovlivňují psaní. 

 V rámci deficitu této funkce dochází k nedostatečné sluchové analýze, syntéze 

a diferenciaci, které nejvíce zapříčiňují specifické chyby v psaní. Působí obtíže 

při vnímání a porozumění mluvené řeči. Nediferencovaná řeč má za následek 

nediferencované myšlení. Působí obtíže při osvojování cizího jazyka – 

opakování slov, vět, intonace. Často se objevuje snížená verbální paměť.  

 automatizace  

 Deficit této funkce znesnadňuje osvojování všech poznatků a dovedností. 

Obtíže se objevují již na počátku výuky, kdy vázne automatické spojení hláska 

– písmeno, později čtení celých slov. Učení se schopnosti automatizace 

jednotlivých matematických spojů může být též problematické. Např. si dítě 

                                                
8
 Spolu s ventrálním proudem tvoří proudy postupu zrakových informací v mozku. 

9 Cell pres. Velká Británie: Elsevier Ltd., 2010. ISSN 0092-8674. 
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osvojí řadu násobků, ale výsledek již nedokáže vydělit. Malá přestávka 

v opakování osvojeného učiva může vést k jeho rychlému zapomenutí. 

Problémy se projevují v uplatnění gramatických pravidel, která si žák sice 

osvojí, ale pravidla nedokáže automaticky aplikovat na daný jev. V cizím 

jazyce může být komplikované osvojit si slovíčka, číslovky, dny v týdnu, 

slovní spojení. Deficit funkce se odráží také v pohybových dovednostech, dítě 

je pomalé a neobratné. 

 paměť 

 Je-li narušena krátkodobá paměť, informace se v krátkodobé paměti nezachytí. 

Obtíže se objevují v různých situacích. Např. nastane problém v situaci, kdy si 

dítě má pamatovat diktované příklady, provádět mezisoučty a ukládat je 

v paměti. 

 Pracovní paměť
10

 umožňuje uchování více poznatků v paměti současně. Deficit 

funkce pak znemožňuje aplikaci znalostí z více oblastí. Např. objeví-li se 

v diktátě více pravopisných jevů, dítě selhává.  

 Oslabená dlouhodobá paměť má za následek, že si dítě naučené poznatky 

dlouhodobě nepamatuje, pokud nejsou pravidelně opakovány.  

 koncentrace pozornosti 

 Dítě se dokáže soustředit jen krátkodobě a následně selhává v dokončení úkolů 

nebo mu dlouho trvá, než se začne soustředit a poté je schopno úkol 

vypracovat. Deficit v této oblasti se může projevovat také kombinací obou 

možností.  

 motorika, grafomotorika 

 Motorika umožňuje manipulaci s předměty, je tedy jedním z prostředků 

poznávání.  

 Obtíže se mohou projevovat v pomalém psaní a problémy při nápodobě tvarů 

písmen. Potíže se objevují všude tam, kde je potřeba určitá zručnost. Pro 

takové děti jsou např. hodiny tělesné výchovy utrpením (Zelinková, 2003). 

                                                
10 Pracovní paměť je kombinací paměti krátkodobé a dlouhodobé (Zelinková, 2003). 
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1.2 Specifické poruchy učení 

Jak již bylo výše zmíněno, deficity dílčích funkcí a specifické poruchy učení spolu úzce 

souvisí. Proto by autorka ráda definovala i tento termín. Domnívá se však, že stručnější 

popis pro potřeby této práce postačí.  

SPU jsou jedním z aktuálních problémů současného školství, protože je jimi postiženo 

poměrně vysoké procento žáků. V českém prostředí jsou to cca 2 – 4 % jedinců
11

 

(Bartoňová, 2010). Podle výkonových ukazatelů Statistické ročenky školství 2012/2013 

bylo v České republice na základních školách 33384 žáků s vývojovými poruchami učení, 

z toho 2706 žáků ve speciálních třídách a 30678 žáků individuálně integrovaných 

(MŠMT).
12

 

Důraz se klade především na včasnou diagnostiku a reedukační péči a podporu. Péče  

o žáky s SPU je poměrně dobře zvládnutá v oblasti prvního stupně základního vzdělání, 

totéž však neplatí pro oblast vzdělávání na druhém stupni základní školy a středních 

školách, kde je potřeba péči o jedince s SPU zlepšit.  

V odborné literatuře se můžeme setkat s několika termíny – např. specifické vývojové 

poruchy učení a chování aj. „Je nutné konstatovat, že terminologie je nejednotná, a tato 

skutečnost se netýká pouze české literatury, ale také zahraniční. Nesoulad poukazuje na 

skutečnost, že problematika specifických poruch zasahuje do mnoha vědních oborů“ 

(Bartoňová, 2010, str. 9). 

10. Revize Mezinárodní klasifikace nemocí z roku 1992 řadí specifické vývojové 

poruchy školních dovedností mezi skupiny poruch psychického vývoje. Nalezneme je  

v kategoriích pod označením F80-F89 Poruchy psychického vývoje, a zahrnují následující 

základní diagnózy: 

F80  Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka 

F81  Specifické vývojové poruchy školních dovedností 

F81.0 Specifická porucha čtení 

F81.1 Specifická porucha psaní a výslovnosti 

F81.2 Specifická porucha počítání 

F81.3 Smíšená porucha školních dovedností 

                                                
11 U chlapců je výskyt SPU přibližně třikrát vyšší (Bartoňová, 2010). 
12 MŠMT : Statistické ročenky školství – výkonové ukazatele. [online]. [cit. 28. 11. 2013]. Dostupné 

z WWW: < http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>; rok: 2012/2013, kapitola: C Základní vzdělávání, 

tabulka: x C1.7.1.1 Základní vzdělávání – žáci/dívky podle druhu postižení ve školách pro žáky bez SVP 

– podle území a formy integrace. 

 

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
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F81.8 Jiná vývojová porucha školních dovedností 

F81.9 Vývojová porucha školních dovedností NS (nespecifikovaná) 

F82  Specifická vývojová porucha motorických funkcí 

F83  Smíšené specifické vývojové poruchy 

(Bartoňová, 2010; ÚZIS
13

). 

V souladu s touto klasifikací jsou osoby s SPU považovány za žáky/studenty se 

specifickými vzdělávacími potřebami. 

SPU označují kategorii obtíží, které znesnadňují osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, 

naslouchání a matematiky, přičemž projevy jsou individuálního charakteru. Etiologii 

vzniku těchto obtíží nacházíme v dysfunkcích centrální nervové soustavy. Přestože se 

mohou tyto poruchy objevovat současně s jiným postižením (např. zrakové, sluchové či 

mentální postižení aj.) nebo handicapujícími vnějšími vlivy (např. nedostatečná péče), 

nelze poruchy učení považovat za jejich přímý důsledek (Zelinková, 2003). 

„Uvedené poruchy se neprojevují pouze v oblasti, kde je defekt nejvýraznější. Mají 

naopak řadu společných projevů. Objevují se ve větší či menší míře poruchy řeči, obtíže 

v soustředění, poruchy pravolevé a prostorové orientace, často je nedostatečná úroveň 

zrakového a sluchového vnímání a další obtíže. Použití tohoto pojmu ukazuje na 

vzájemnou příbuznost jednotlivých typů poruch učení“ (Zelinková, 2003, str. 10). 

SPU jsou fenoménem, „který někdy výrazně nepříznivě ovlivňuje vzdělávací  

i osobnostní rozvoj dětí, takže má vliv i na jejich celoživotní orientaci a adaptaci ve 

společnosti. Má rozličnou etiologii mimointelektového charakteru, která však negativně 

ovlivňuje i rozvoj kognitivních a intelektových funkcí jedince“ (Pokorná, 2001, str. 73). 

Specifické poruchy učení jsou nadřazeným termínem pro následující pojmy:  

 dyslexie – porucha osvojování dovednosti číst 

 dysgrafie – porucha osvojování dovednosti psát 

 dysortografie – porucha osvojování pravopisu 

 dykalkulie – porucha osvojování matematických schopností 

 dysmúzie – porucha osvojování hudebních dovedností 

 dyspinxie – porucha kreslení, kresba má nízkou úroveň  

 dyspraxie – porucha obratnosti, schopnosti osvojit si, plánovat a provádět volní 

pohyby (Zelinková, 2003; Bartoňová, 2010). 

                                                
13

 ÚZIS : Aktualizace MKN-10 s platností od 1. ledna 2013. [online]. [cit. 12. 10. 2013]. Dostupné 
z WWW: < http://www.uzis.cz/zpravy/aktualizace-mkn-10-platnosti-od-1-ledna-2013>  

http://www.uzis.cz/zpravy/aktualizace-mkn-10-platnosti-od-1-ledna-2013


18 

 

S pojmy dysmúzie, dyspinxie a dysgrafie se v zahraniční literatuře nesetkáváme, jsou 

českým specifikem (Bartoňová, 2010). 

1.2.1 Prevence SPU 

Primární prevence spočívá v předcházení poruchám, měli bychom ji směřovat již do 

předškolního věku a zaměřit se na oblasti, které ovlivňují pozdější výkony v psaní, čtení  

a praktických činnostech. Na základě zjištěných specifik je možné zařadit metody  

a techniky na podporu rozvoje. Součástí primární prevence je osvěta, informovanost  

a odborná připravenost působících subjektů.  

Již v předškolním věku lze u dětí zaznamenat některé projevy, které nás mohou 

upozornit na možnost výskytu rizikových faktorů z hlediska SPU. Mluvíme o deficitu 

některé z dílčích funkcí, které jsou potřebné k osvojení základů trivia.  

V našich podmínkách se problematikou deficitů v dílčích funkcích zabývají Pokorná, 

Kucharská a D. Švancarová, které vytvořily Test ke screeningu specifických poruch. 

Skládá se z 56 položek ve 13 subtestech (subtestu předchází zácvik), součástí testu je 

obrazový materiál. Tento test je zaměřený na individuální práci s dítětem, probíhá ve 

školních podmínkách a provádí ho poradenský pracovník či vyškolený pedagog. Zadává se 

v rozpětí 20 – 30 minut, s přihlédnutím na individuální zvláštnosti dítěte. Je zaměřen na 

oblasti – vizuální a auditivní percepce a diferenciace, motorická koordinace, artikulační 

obratnost, smysl pro rým a rytmus. Slouží k včasné depistáži dětí, čímž umožňuje 

podchytit možné poruchy na začátku školní docházky. Na jeho základě jsou zpracovány 

preventivní programy, prostřednictvím nichž se rozvíjí oslabené funkce.  

Screening podle Pokorné sleduje a v preventivním programu rozvíjí následující 

schopnosti: 

 diferenciace pozadí a figury nebo zaměření pozornosti, 

 optické a akustické diferenciace a členění jako funkce vnímání, 

 funkce intermodálního kódování (schopnost spojit viděný obraz se slyšeným 

slovem, později grafém a foném), 

 optické, akustické a intermodální krátkodobé a dlouhodobé paměti, 

 funkce seriality (pochopení, jak jevy a skutečnosti následují za sebou, a podle toho 

plánovat své chování) a schopnost anticipace (předvídání), 

 vnímání schématu těla a orientace v prostoru. 

V předškolním období ještě není jasné, zda se u dítěte bude či nebude jednat o SPU, 

depistáž dětí s těmito obtížemi se provádí až po zahájení školní docházky. 
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Sekundární prevence se týká již zjištěné odchylky, poruchy nebo jiné obtíže, v rámci níž 

se zavádí opatření, která mají zabránit prohlubování vady a narušení socializace jedince. 

Sekundární prevence SPU spočívá v konkrétních preventivních programech stimulujících 

jednotlivé narušené oblasti, vnímání, paměť, pozornost. Jedná se o programy realizované 

pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP), např. metoda Dobrého startu, 

metodiky uplatňované u dětí s odkladem školní docházky aj. 

Terciální prevence zahrnuje metody a postupy, které přispívají k ochraně jedince před 

zhoršením jeho stavu a zamezují komplikacím. Z hlediska SPU se jedná o jedince, jejichž 

porucha se promítá do oblastí sociálních a emocionálních a potřebují terapeutický přístup. 

Jedná se často o případy, ke kterým se připojují poruchy chování, proto spadá terciální 

prevence například do kompetencí středisek výchovné péče (Bartoňová, 2010). 
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2 CHARAKTERISTIKA PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

Předškolní věk bychom mohli chápat jako období od narození do doby, kdy dítě 

nastoupí do školy. Ale protože tříleté období před vstupem do školy má svá významná 

specifika, která jsou od předcházejících let odlišná (Langmeier, Krejčířová, 2006), 

vymezuje se toto období časově od 3 do 6 až 7 let (Vágnerová, 2012). V užším slova 

smyslu by se dalo toto období nazvat „věkem mateřské školy“ (Langmeier, Krejčířová, 

2006), které je ukončeno nástupem do školy (Vágnerová, 2012). Mohlo by se zdát, že 

podstata předškolního období spočívá především v přípravě na vstup do školy. To je však 

velký omyl, protože dítě v této fázi vývoje má zcela svébytné potřeby a úkoly, kterými 

musí „projít“, jestliže se má zdravě vyvíjet (Matějček, 1996). 

Sindelarová (1996) upozorňuje, že v čase od narození do nástupu do školy se člověk 

naučí spoustu věcí, které jsou významnější, než všechny ty, které se naučí později. Toto 

první učení je stavebním pilířem pro všechno následující učení, proto je období, než dítě 

nastoupí do školy, tolik důležité. 

V tomto období je, oproti těm předcházejícím, tělesný a duševní vývoj pomalejší. 

Pokračuje zrání centrální nervové soustavy, rostou nervové dráhy, zvětšují se buňky, 

zrychluje se vodivost vzruchu apod. Toto vyzrávání je patrné ve vyšší výkonnosti 

tělesných a psychických funkcí. V oblasti motoriky se rozvíjí především hrubá motorika, 

dítě se učí novým pohybovým dovednostem. Dále se vytvářejí základy charakteru, 

osobnosti a povahových vlastností (Novotná, Hříchová, Miňhová, 2012). 

Marie Montessori popisuje etapu vývoje od tří do šesti let jako přechod od nevědomého 

tvůrce k uvědomělému pracovníkovi (ve srovnání s obdobím předešlým). Dítě do tří let 

okolní svět vstřebává, kdežto od tří let se učí svět analyzovat. Díky aktivní činnosti dítěte 

dochází k vývoji jeho sebeuvědomění a smyslový vývoj umožňuje osvojování motorických 

a řečových dovedností, díky čemuž se zdokonaluje psychická i fyzická stránka osobnosti. 

Pro toto období je též příznačná vyvíjející se senzitivita pro společný život mezi dalšími 

dětmi. Dítě si začíná osvojovat společenské chování, cítí se jako součást skupiny a začíná 

tak i jednat (Zelinková, 1997). 

Do tří let věku se dítě pohybovalo v rodinném kruhu a kruhu nejbližšího okolí, kde si 

budovalo vědomí vlastní identity, ale od tří let dítě vstupuje do kolektivu vrstevníků  

a vytváří si vztah k druhým dětem (Matějček, 1996). Jedinec upevňuje svoji pozici ve světě 

a diferencuje k němu svůj vztah. Pro děti je typická představivost a fantazijní zpracování 
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informací, které nepodléhá logice. Dalším typickým jevem je komunikace a uvažování 

podřízené egocentrismu.   

Předškolní období je obdobím iniciativy, dítě rádo něco vytváří, aby se přesvědčilo  

o svých kvalitách. V sociální sféře dochází k postupnému odlišování se, rozvíjí se vztahy  

s vrstevníky. Toto období je důležitou fází v přípravě na život ve společnosti, proto se dítě 

učí přijmout a dodržovat pravidla, řád, učí se, jak se prosadit, jak spolupracovat. Nejčastěji 

k tomu dobře poslouží hra (Vágnerová, 2012). 

2.1 Přehled vývoje v jednotlivých oblastech 

2.1.1 Motorika 

V průběhu vývoje se zdokonaluje kvalita pohybové koordinace, motorika je přesnější, 

účelnější, plynulejší, elegantnější, dítě lépe pohybově napodobuje své okolí (Mertin, 

Gillernová, 2010). Motorický posun lze sledovat v oblasti ovládání vozítka. Ve třech letech 

jezdí na tříkolce či ve šlapacím autíčku, čtyřleté dítě už zatáčí, vyhýbá se překážkám  

a pětileté již jezdí rychle a obratně, pomalu se učí jezdit na kole s přidanými kolečky 

(Allen, Marotz, 2005). V tomto období se snadněji učí sportovním aktivitám. Pro rozvoj 

motoriky jsou vhodné pohybové hry (Mertin, Gillernová, 2010). 

V pěti letech dítě dobře zvládá běh, hopsá, skáče, seběhne schody, leze po žebříku, hází 

míčem po způsobu dospělého, déle vydrží stát na jedné noze. Se zdokonalováním motoriky 

se zdokonaluje sebeobsluha a soběstačnost – samostatněji (i když občas ještě s menší 

dopomocí) se nají, převlékne, obuje, potřeba pomoci na toaletě je také menší (Langmeier, 

Krejčířová, 2006). Vývoj motoriky se odvíjí od možností pohybu a podmínek, které dítěti 

poskytuje jeho okolí (Mertin, Gillernová, 2010). 

Jemná motorika se rozvíjí v závislosti na osifikaci ruky. Dítě si nejdříve rádo hraje 

s různými předměty různých tvarů a materiálů, modeluje apod. Současně dochází k rozvoji 

kresby od čárání přes kresbu základních tvarů, až po postupnou kresbu člověka. Kolem 

čtvrtého roku se vyhraňuje lateralita (Mertin, Gillernový, 2010). Zároveň se zvyšuje 

schopnost nakreslit vlastní představu. Ve třech letech má výtvor podobu spíše čmáranice, 

kterou dítě pojmenuje, ve čtyřech letech podá realističtější obraz v hrubých obrysech, 

od pěti let kresba zpravidla vystihuje stanovenou představu, obsahuje detaily. Tento postup 

lze dobře sledovat na kresbě postavy – od hlavonožce po pána se všemi končetinami, 

trupem a detaily v obličeji (Langmeier, Krejčířová, 2006). V pěti letech dokáže stavět 

trojrozměrné stavby z kostek podle předlohy, nakreslí různé útvary (čtverec, trojúhelník), 
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napíše i některá písmena, již dobře zachází s psacím náčiním a zvládá stříhání nůžkami  

(i když ještě nepřesně) podle čáry (Allen, Marotz, 2005). 

Předškolní dítě má velikou potřebu být aktivní, což je ortopedy vysvětlováno 

v souvislosti s růstem dlouhých kostí a osifikací kostry. Tato aktivita se u dítěte projevuje 

nejen v rovině pohybové (kdy si stále např. poposedává, poskakuje), ale také v rovině 

řečové (např. stálé vyptávání), (Mertin, Gillernová, 2010). 

Oproti předchozímu batolecímu období dítě projevuje zájem o předměty nepohyblivé, 

nepoddajné, které ještě nedokáže ovládat, ale učí se tomu, jsou pro něj totiž velmi 

přitažlivé, protože s nimi pracují dospělí lidé. Mezi takové předměty patří nůžky, nůž, 

kladivo s hřebíky atd. Musíme tedy dbát zvýšené pozornosti (Matějček, 2005). 

2.1.2 Verbální schopnosti 

Řeč je další oblast, ve které se dítě v průběhu předškolního věku zdokonaluje. Zlepšuje 

se ve výslovnosti, složitosti vět, roste slovní zásoba. Také roste zájem dítěte naslouchat 

mluvené řeči, vydrží déle poslouchat povídky. Roste počet říkanek, kterým se dítě učí.  

U dětí je typická „patlavost“ ve výslovnosti, ta ale vymizí již před nástupem do školy 

nebo přetrvává v menší míře i po zahájení školní docházky. V průběhu první třídy se 

patlavost buď spontánně, nebo s logopedickou dopomocí upraví (Langmeier, Krejčířová, 

2006). 

Vývoj řeči umožňuje rozvoj poznatků o sobě i okolním světě, osvojuje si základy 

počítání, dokáže správně označovat a popisovat. Dítě také využívá řeči k regulaci vlastního 

chování (Langmeier, Krejčířová, 2006). „…teprve od tří let je dítě schopno řídit své 

chování podle slovní instrukce, zprvu tak, že ji nahlas opakuje, později (asi od čtyř nebo 

pěti roků) už podle „vnitřní řeči“, bez hlasitého vyjadřování svých záměrů“ (Langmeier, 

Krejčířová, 2006, str. 89). U dítěte se projevuje tzv. egocentrická řeč, to znamená, že je 

více monologická, než dialogická, dítě si povídá samo pro sebe, samo si odpovídá 

(Novotná, Hříchová, Miňhová, 2012). 

Mezi třetím a šestým rokem věku dochází k postupnému zkvalitňování verbálních 

dovedností a rozšiřováním slovní zásoby. Dítě si začíná osvojovat gramatická pravidla, 

stupňuje, časuje, skloňuje, začíná používat delší a složitější věty. Jako klíčové se jeví 

období mezi 15. měsícem a třetím rokem života – pakliže v této fázi nemá dítě dostatek 

možností procvičovat a rozvíjet řeč, má to negativní dopad v podobě menšího citu pro 

jazyk, menší slovní zásoby, horšího porozumění čtenému textu. Je tedy důležité, aby mělo 

dítě dostatek možností pro komunikaci s dospělým a také, aby mu bylo předčítáno.  
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Dítě předškolního věku využívá řeč jako dorozumívací prostředek, je důležitá v procesu 

socializace. Postupně se rozvíjí kognitivní složka řeči, se slovní zásobou rostou též 

poznatky, zkušenosti a také představivost, která je stimulována slovním popisem. Zároveň 

dochází k rozvoji expresivní složky, kdy dítě začíná být schopné vyjadřovat své pocity  

a prožitky (Mertin, Gillernová, 2010). 

2.1.3 Kognitivní vývoj  

Předškolní dítě vnímá globálně, ale zaujmou ho i detaily, především mají-li vztah k jeho 

aktuální potřebě či zájmu (např. si na obrázku všimne medvídka za výlohou), (Mertin, 

Gillernová, 2010). Začíná ho, spíše než věc a její funkce, fascinovat vnitřek věci a proč to 

dělá to, co dělá. Proto dítě novou hračku dříve rozebere na části, než si s ní pohraje. 

Obecně se dá říci, že děti v tomto věku rádi věci rozkládají a opět skládají. Vhodnou 

aktivitou pro předškoláka budou stavebnice a puzzle, ty také výborně poslouží jako 

procvičení procesu analýzy celku v části a syntézy částí v celek, což především v první 

třídě při nácviku čtení bude prvňáček potřebovat (Matějček, 2005). 

 Dále se rozvíjí zraková a sluchová diferenciace, která je nezbytná pro budoucí rozvoj 

čtení a psaní. Od hmatového vnímání na zrakové a sluchové přechází postupně. Nepřesně 

vnímá čas, ale dokáže ho posoudit ve vztahu ke konkrétné události (např. až se naobědvá, 

půjde k babičce).  

Předškolák má barvité a bohaté představy doplněné o smyšlenky, kterými vyplňuje 

mezery mezi vnímanými jevy. Dítě je však o pravdivosti smyšlenek přesvědčené, proto 

není na místě ho za takovou lež trestat, protože nedovede snadno rozlišit realitu  

a smyšlenku. Představy jsou pro dítě důležité, protože mu umožňují zpracovat pro něj 

někdy hůře pochopitelnou situaci. Dítě si také začíná pomalu uvědomovat, že není středem 

vesmíru a vše, co se kolem něj děje, nezávisí na něm (Mertin, Gillernová, 2010). 

V období od tří do šesti let se uzavírá fáze předpojmového myšlení a otázku „Co to je?“ 

dítě nahrazuje otázkou „Proč?“, přičemž nepostradatelnou úlohu zde hrají dospělí, kteří 

zvídavost dítěte uspokojují. Dítě je v závěru tohoto období schopné fiktivní hry, užívání 

řeči, kresebných symbolických projevů a oddálené nápodoby. Pro předškolní dítě je 

v myšlení typický egocentrismus, dítě je středem vlastního světa představ a myšlenek  

a nedovede na věc nazírat z pohledu jiného člověka. Je přesvědčeno, že ostatní vnímají vše 

stejně jako ono samo. Zhruba mezi čtvrtým až osmým rokem věku dochází k tzv. 

předoperačnímu stadiu myšlení, tedy dítě se myšlenkovitě váže na to, co právě nazírá, 

vnímá, ale postupně se učí zobecňovat a jednoduchým způsobem rozčleňovat. V myšlení je 
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typické také polidšťování předmětů, fantazijní přístup bez ohledu na logiku (Mertin, 

Gillernová, 2010). Nicméně již tříleté dítě dokáže rozlišit realitu a vlastní fantazii 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). 

2.1.3.1 Hra 

Předškolní období by se dalo označit jako „období hry“, protože hra je v této vývojové 

fázi hlavní činností dítěte. Má smysl sama o sobě, je (kromě jiných) základní potřebou 

člověka, bez ohledu na to, z jaké společnosti či kultury jedinec pochází. Jestliže bychom 

chtěli hru definovat, mohli bychom o ní říci, že se jedná o tělesnou nebo duševní činnost, 

která je pro jedince libá a vykonává ji, protože ho baví a přináší mu uspokojení sama  

o sobě. Hra však může být vykonávána se vší vážností a námahou, může být pro dotyčného 

příjemná, ale i naopak (např. dlouhé nehybné čekání při hře na schovávanou). Rozdíl mezi 

hrou předškoláka a kojence či batolete je v tom, že předškolák si hraje často s cílem něco 

nového vytvořit, ne jen cvičit funkce svého těla a prozkoumat vlastnosti předmětů 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Hra je pro děti důležitou činností, která umožňuje rozvoj motoriky, koordinace, 

kognitivních struktur, působí na utváření motivačně-volních vývojových faktorů, 

mezilidských vztahů a ovlivňuje učební a pracovní návyky. Herní činnost v dítěti 

podporuje sociální dovednosti jako rozdělit si úkoly, střídat se, respektovat práci druhého 

apod. Také posiluje tvořivost, vytrvalost, pozornost, frustrační toleranci, zodpovědnost za 

své chování aj. (Mertin, Gillernová, 2010). Význam her se dá nalézt v tom, že napomáhají 

rozumnému a účelnému životu, tedy že si dítě osvojuje dovednosti užitečné pro život 

(Langmeier, Krejčířová, 2006), může být pro dítě také výborným prostředkem terapie, 

relaxace, zklidnění, odpočinku a možností, jak načerpat nové síly (Mertin, Gillernová, 

2010). Dětská hra je závislá na předchozím vývoji a aktuálním stavu, dítě je však schopné 

si stejně dobře vyhrát s klacíky v lese jako s koupenou hračkou. Někdy se do hry tolik 

ponoří, že ztrácí pojem o čase (Mertin, Gillernová, 2010). 

Čas dítěte je převážně naplněn hrou, a ač by se mohlo zdát, že si dítě jen hraje, dochází 

při ní k učení. „Hra jako spontánní dětská činnost poskytuje dítěti bezprostřední 

uspokojení, radost, uvolňuje napětí, přináší pocit svobody, dítě může jednat iniciativně, 

pokusem a omylem si vyzkoušet nové způsoby chování“ (Mertin, Gillernová, 2010, str. 57). 

Dítě má zalíbení v hrách a různých převlecích, rádo hraje hry, které se vztahují 

k běžným pracovním činnostem (Allen, Marotz, 2005). Ke hře však neodmyslitelně patří 

hračka, každé dítě preferuje jiný typ hraček. Je důležité, aby dítě mělo na výběr z několika 
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různých her a hraček a samo si mezi nimi zvolilo tu, která ho zajímá nejvíce. Ovšem 

neměli bychom zapomínat na materiály, jako je voda a písek, se kterými si dítě dokáže 

tvořivě hrát. Voda je navíc výborným prostředkem pro relaxaci, odreagování, uvolňuje 

napětí a děti, i ty nešikovné, si s ní vydrží hrát dlouho a soustředěně (Mertin, Gillernová, 

2010). Kutálková (2005) doporučuje při výběru hraček volit podle materiálu. Na dotyk  

a pro manipulaci jsou zajímavější hračky z přírodního materiálu jako je dřevo, kov, textil,  

a tyto upřednostňovat před hračkami z plastu. Dále bychom měli zohlednit variabilnost 

hračky, čím je variabilnější, tím lépe.  

 Pro děvčata je často příznačná hra na princezny, kadeřnice, maminky, kuchařky, 

učitelky, doktorky; pro chlapce jsou to často hry s pistolemi, samopaly, meči. Jak Matějček 

(2005) uvádí, nemusíme se těchto chlapeckých her bát, jsou zcela přirozené, vývoj to nijak 

nenarušuje a není třeba se obávat, že by z dětí vyrostli agresoři. Naopak, jestliže si nějaké 

své úzkosti tímto způsobem odbudou ve své fantazii, nemají později potřebu přistupovat 

k podobným tendencím (Matějček, 2005). 

Dětská hra nabývá různých forem. Všeobecně můžeme hry rozdělit podle jejich 

zaměření na: hry funkční, manipulační, napodobovací, receptivní, úlohové, konstruktivní 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Předškolák se častěji než v předchozích obdobích věnuje společným hrám ať už 

s vrstevníky, nebo s dospělými. Děti nacházejí zálibu jak v pohybových hrách, tak 

v námětových (hra na něco). Pro hry v tomto období jsou charakteristické tyto znaky: 

spontánnost, funkční libost (dítě má ze hry radost), vážnost, plánování, intelektualizace 

(nad přípravou a realizací hry dítě přemýšlí), bohatost (množství variací, improvizace), 

tvořivost (zapojení fantazie) a symbolismus (představivost – kostička je auto), (Novotná, 

Hříchová, Miňhová, 2012). Hru nelze dítěti nařídit nebo vnutit. Má-li zůstat hra hrou 

(neztratila své charakteristické znaky), musí se jí učení a výchova podřídit, ne naopak, 

předem naplánovaná hra podle učebních osnov přestává být hrou (Langmeier, Krejčířová, 

2006). 

2.1.3.2 Paměť 

Paměť předškoláka je bezděčná, mechanická, konkrétní a krátkodobá. Až kolem pátého 

roku začíná být paměť záměrná a dlouhodobá. Dítě je schopné si i na celý život 

zapamatovat hlavně citově zabarvené situace, a to již dříve než v pátém roce (Mertin, 

Gillernová, 2010). 
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Paměť můžeme dělit na krátkodobou, pracovní a dlouhodobou. Krátkodobá paměť 

umožňuje operovat s přijatou informací. Informace uložené v pracovní paměti nám 

pomáhají řešit aktuální úlohy či situace. Málo důležité informace jsou pak zapomenuty. 

Využíváme ji při řešení úkolů, kde je zapotřebí si vybavit více znalostí najednou. 

V dlouhodobé paměti jsou uloženy informace po několik měsíců i roků. Přenos informací 

z krátkodobé paměti do dlouhodobé závisí na kvalitě uložení vědomostí a intenzitě jejich 

opakování, užívání (Zelinková, 2003). 

 „Paměť se vyvíjí v interakci s ostatními kognitivními schopnostmi a napomáhá jejich 

rozvoji. Vývoj myšlení zase umožňuje různé informace kvalitněji zpracovat a tím je i snáze 

uchovat“ (Vágnerová, 2012, str. 202). 

2.1.4 Emoční a sociální vývoj 

Největší potřebu jistoty, stability, zázemí, bezpečnosti má člověk právě v předškolním 

období. Prostředí s těmito kvalitami dítě nabíjí energií, má chuť zkoumat, je zvídavé a to 

mu umožňuje se postupně, pod vlastní kontrolou, odpoutávat. Dítě má velkou potřebu 

citového vztahu, sociálního kontaktu, identity, seberealizace.  

Motivace předškoláka je nejjednodušší prostřednictvím nových podnětů v rámci her, 

jichž se účastní vrstevníci, kteří jsou dítěti známí a přátelští. Vůle je však kolísavá a vázaná 

na pro dítě důležité a blízké cíle, které dítěti slibují uspokojení nějaké jeho potřeby.  

Pro předškolní období je také charakteristické formování základních citových projevů. 

Zdravé dítě je převážně veselé, jeho prožívání je intenzivní, ale proměnlivé a krátkodobé. 

Postupně začíná ovládat své citové projevy, učí se zhodnotit své chování, politovat se, i se 

samo na sebe zlobit, učí se být k sobě kritické – vytváří se sebecit, který je také závislý na 

pocitu vlastní identity a sebevědomí (Mertin, Gillernová, 2010). 

Vrstevnická skupina hraje důležitou roli v emočním a sociálním vývoji. Dítě se učí 

spolupracovat, chápat druhého, „… je již schopno pomáhat slabším, vést druhé, podřídit se 

zájmu ostatních, řešit konflikt kompromisem, ale též vážně soupeřit“ (Mertin, Gillernová, 

2010, str. 18). Dítě se však značně soustředí také na vztah mezi rodiči a pozoruje 

emocionální projevy a modely chování členů, kteří se v jeho blízkém okolí pohybují. To 

má vliv na utváření základů citového chování, prožívání a také na úroveň mezilidských  

a partnerských vztahů, které budou schopny samy v budoucnu realizovat. 

Současně se rozvíjí morálně-etická složka a svědomí, dítě si osvojuje, co se smí a co ne, 

co se sluší, co hodné dítě nedělá, a časem nad sebou nepotřebuje přímou kontrolu 

dospělého, protože to dokáže posoudit samo. Nicméně v rámci experimentování tato 
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osvojená pravidla někdy vědomě poruší, aby samo poznalo, co se bude dít, když je 

nedodrží. Dítě má pak pocit viny a než aby mu čelilo, mnohdy pak samo na sebe 

dospělému žaluje.  

Děti jsou v předškolním období značně egocentricky zaměřené a v důsledku toho jsou 

někdy až nepřiměřeně sebevědomé, jsou majetnické a hodně se chlubí, přičemž je 

zapotřebí takové projevy uvést do souladu se životem mezi vrstevníky. Nejdůležitějším 

modelem a vzorem pro dítě jsou však dospělí v nejbližším okolí (Mertin, Gillernová, 

2010). 

2.1.4.1 Socializace 

V procesu socializace předškoláka dochází ke změnám ve třech rovinách: 

 Sociální reaktivita – probíhá již od narození, ale v předškolním období se 

zkvalitňuje, protože dítě má možnost se setkat s odlišnými vztahy s vrstevníky, 

rodiči a dalšími členy rodiny, ale také s cizími lidmi (Mertin, Gillernová, 2010). 

Vyvíjí se tak bohatě diferencované citové vztahy k lidem jak z blízkého, tak i ze 

vzdálenějšího okolí (Langmeier, Krejčířová, 2006). Dítě má možnost si procvičovat 

svou sociální aktivitu, odlišovat a vytvářet kvality na vyšší úrovni (Mertin, 

Gillernová, 2010). 

 Sociální kontroly – osvojování a zvnitřnění norem společensky žádoucího chování, 

ke kterému dochází zhruba kolem třetího roku věku (Mertin, Gillernová, 2010) 

prostřednictvím zákazů a příkazů, které mu udělují autority. Přijímané normy pak 

usměrňují jeho vlastní chování do mezí určených společností. Chování se utváří 

nejen hranicemi, mezi nimiž se může pohybovat, ale také cíli, kterých by chtěl 

jedinec dosáhnout (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

 Vnitřní sociální kontroly můžeme označit jako svědomí. Jeho vývoj je závislý 

na několika podmínkách, jednou z nich je vztah dítěte k rodičům. Důležitým 

faktorem je tu citlivost rodičů k potřebám dítěte od nejútlejšího věku. Svědomí 

formují také socializační neboli disciplinární techniky, tedy tresty. Zatímco 

tělesné tresty brání vývoji svědomí, kázeňská technika jako poskytnutí nebo 

naopak odnětí projevů lásky (tam, kde je vytvořen láskyplný vztah mezi 

dítětem a rodičem) vývoj svědomí podporují. 

 Sociální role – k osvojování sociálních rolí dochází jak uvnitř, tak i mimo rodinu, 

přičemž uvnitř se učí chování, které přísluší určitým rolím, a toto chování pak 

trénuje a využívá nejen v rodině, ale i mimo ni. Právě mimo rodinu pak může 
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srovnávat a upravovat způsoby chování náležící k nějaké roli (Mertin, Gillernová, 

2010). Dítě se učí zastávat různé role – doma, v kolektivu dalších dětí apod. 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). 

 Zhruba od půl roku do roka je zájem dítěte o jiné dítě podobné jako zájmu  

o hračku, nebo není vůbec žádný. Kolem jednoho roku zájem vzrůstá, ale děti 

se spíše tahají o hračky. Mezi jedním a jedním a půl rokem je zájem vyšší  

a tahanice o hračky se snižují. Od jednoho a půl roku začínají být vztahy 

osobnější a přátelštější, děti se na sebe usmívají, při hře po sobě pokukují, 

napodobují se, ale každé dítě si hraje samo, jedná se o souběžnou hru. Až 

v předškolním období začíná převažovat hra společná a později též 

kooperativní. Výhodu zde mají děti, které navštěvují mateřskou školu, mají 

více možností nacvičovat si pozitivní způsoby kooperace a dosahují tak v této 

oblasti vyšší úrovně.  

 Od tří let se mezi dětmi začíná projevovat také soupeřivost, v rámci níž jsou 

schopné ignorovat pocity druhých dětí, při plnění úkolu jim můžou brát 

pomůcky. Na druhou stranu se ale rozvíjí též porozumění, jsou-li děti k tomu 

vedeny, dovedou pak jiné dítě, které pláče, utěšovat.  

 V předškolním období je v rámci osvojování rolí výrazný pokrok v diferenciaci 

mužské a ženské role. Počátky jsou patrné již od narození, a to především díky 

chování a očekávání rodičů, ale teprve nyní začíná samo dítě ve svých zájmech 

a postojích přejímat mužské či ženské chování. 

 Ač dochází v předškolním období k velkému posunu ve společenském chování 

dítěte, vztahy s ostatními dětmi jsou spíše nahodilé a přelétavé. Dítě je nadále 

v největší míře závislé na svých rodičích. I přesto je vzájemný kontakt dětí 

nesmírně důležitý, vrstevnická skupina je nepostradatelná, jen v ní se dokáže 

dítě naučit způsobům chování, které bude později potřebovat, např. pomáhat 

slabším, vést druhé nebo se podřídit, soupeřit, spolupracovat, volit kompromis 

v konfliktní situaci (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

2.1.4.2 Vývoj sociálního porozumění 

V rámci socializace se neutvářejí jen vnější projevy chování, ale také vnitřní prožívání 

dítěte, emoční vývoj a rozvoj sebepojetí. Základy sebepojetí jsou utvářeny již v batolecím 

období, dítě je schopno o sobě povědět určité charakteristiky – jakého je pohlaví, že je 

dítětem (ne dospělým). V předškolním období popíše své fyzické rysy, co vlastní, co má  
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a nemá rádo. Až ve školním věku je schopno povědět o svých psychologických 

vlastnostech, schopnostech, prožívání.  

Postupně se vyvíjí také socializace emočního prožívání, které se stále více diferencuje. 

Dítě lépe zvládá ovládat své pocity a zároveň je dokáže jemněji a zřetelněji vyjádřit. Roste 

tedy schopnost porozumění pocitům svým, ale i jiných lidí, rozvíjí se empatie. Základem 

empatie je emoční soulad mezi dítětem a rodičem, a zkušenost dítěte s reakcemi rodičů na 

jeho projevy. Je důležité, aby se dítě setkalo s různými typy pocitů jeho rodičů, aby např. 

nepotlačovali vztek, to by mohlo vést k nedostatečné integraci emoční zkušenosti.  

Dítě se postupně učí tlumit okamžitou emoční reakci na nastalou situaci, učí se situaci 

nejdříve přehodnotit, vyvíjejí se složitější emoce. Současně s kognitivním vývojem, 

znalostí požadavků na výkony a chování, dochází k rozvoji pocitů vztahujících se  

k sebehodnocení.  

Kolem jednoho roku jsou děti schopné kopírovat emoce blízkého člověka – smějí se, 

pláčou, mají strach. Mezi druhým a třetím rokem dokážou poznat a popsat pocity druhých, 

snaží se o pomoc či útěchu. Pocity připisují i hračkám či zvířatům, mluví o nich, což jim 

pomáhá vlastní pocity lépe ovládat. Již v batolecím období je dítě schopné podat vysvětlení 

pro nějaké pocity, mezi 3. a 5. rokem začíná chápat, že emotivní projevy nemusí být reakcí 

na aktuální vnější událost, ale často souvisí s prožíváním a pochopením situace každého 

jednotlivého člověka. Ovšem dítě se domnívá, že pocity se přímo projevují v chování, a až 

ve školním věku pochopí, že někdo může své pravé emoce maskovat a výraz emocí může 

být zavádějící.  

Má-li dítě sourozence, umožňuje mu to lépe chápat potřeby a přání druhých, učí se 

soupeřit, podělit se o hračky. Učí se zajímat o vnitřní stav druhých dětí, brát ohled na jejich 

pocity, přání (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Vrstevnická skupina je pro dítě nepostradatelná, bude jedince provázet celý jeho život, 

budou prožívat obdobné okamžiky. Pobyt ve vrstevnické skupině umožňuje dítěti získání 

schopnosti spolupráce, osvojuje si vlastnosti, které jsou důležité pro začlenění a uplatnění 

se v různých skupinách, tedy – družnost, solidarita, obětavost, tolerance, soucit, soustrast. 

Dochází zde k formování vědomí vlastního „já“, sebepojetí a sebehodnocení, ale také 

měnit úhel pohledu a chápat druhé. Pobyt ve vrstevnické skupině je důležitý pro rozvoj 

kognitivních struktur, řeči, myšlení, motoriky, zvnitřnění sociálních norem, má možnost 

v ní aplikovat chování, které vypozorovalo v rodině, s vrstevníky se pouští do různých her 
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a vzájemně si poměřují síly. Dítě by však mělo přicházet do kontaktu s různě starými 

dětmi, aby mělo možnost střídat role – vést, být veden apod. 

Děti jsou ve vrstevnické skupině zpravidla rády, smějí se, dovádějí, užívají si legraci  

a formují se základy pro schopnost přátelství (Matějček, 1996). Jedná se tedy o období, 

které připravuje dítě na život ve společnosti, učí ho přijímat nějaký řád a dodržovat jej 

(Vágnerová, 2012). 

Pro dítě nadále zůstává nejdůležitější rodina, ve které se mu dostává jistoty, bezpečí, 

zázemí, bezpodmínečného přijetí. Vytváří si v ní také pohlavní identitu, začíná si všímat 

rozdílů mezi pohlavím, které ho přirozeně zajímají (př. hra na doktora). Nevšímá si ale jen 

fyzických znaků, ale také toho, jak se k sobě rodiče chovají, jak komunikují, hádají se, 

usmiřují, jak k sobě projevují náklonnost. Tím si předškolák vytváří vzory jak pro vlastní 

chování, tak pro výběr budoucího partnera. 

Co se týče rodiny, nelze opomenout podstatnou roli sourozenecké vazby, kde záleží na 

stáří a pohlaví sourozence. Postavení v sourozeneckém vztahu má pravděpodobně vliv i na 

postavení v budoucích partnerských vztazích. Děti se učí určité každodennosti ve vztahu. 

Vztahy s prarodiči jsou neméně významné. Prarodiče mají mnohdy více času, jsou 

pozitivněji naladěni na interakci s vnoučaty, často bývají tolerantnější, trpělivější, nabízejí 

trochu jiné zážitky. Dítěti také umožňují pochopit průběh života, dostávají se do kontaktu 

s handicapem, nemocí, smrtí; zažívají různé postoje (rodičů a prarodičů), (Mertin, 

Gillernová, 2010). 

V předškolním období přechází dítě z období vzdoru k období konformity. Začíná si 

uvědomovat, co se dělat má, co naopak ne a tato pravidla je schopno dodržovat. Také chce 

dělat to, co ostatní, a stejně tak jako oni vypadat (např. nápodoba práce v dílně, v kuchyni, 

obouvání do maminčiných bot, hra na prodavačku, řidiče apod.). Tato dětská snaha 

napomáhá k celkovému rozvoji v mnoha ohledech. Dítě se učí manipulovat s psacím 

náčiním, čímž si procvičuje jemnou motoriku, ale také představivost a myšlení. Učí se jíst 

příborem, čistit si zuby, osvojuje si tak návyky společenského chování a hygieny. Tak 

bychom mohli pokračovat dál a dál.  

Současně je vhodná doba také pro osvojování společenských návyků jako pozdravit, 

poděkovat, poprosit, rozloučit se, ale také jak se chovat u stolu, samostatně se obsloužit na 

toaletě nebo uklidit si po sobě hračky. Dospělí by si měli dávat pozor na své vyjadřování  

a používání vulgárních slov, děti jsou k těmto slovům velice pozorné a jsou pro ně 

zajímavá (jejich zvukomalebnost, zvolený tón při jejich použití).  
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Pravý čas nastává i pro překonávání vlastního sobectví, které spočívá v tom udělat 

někomu něčím radost a radovat se z jeho radosti. Děti by se touto dobou měly učit  

i toleranci. Např. když se v mateřské škole v kolektivu dětí objeví jedinec s nějakým 

postižením, ostatní děti se nad jeho „jinakostí“ pozastaví, ale přijmou ho mezi sebe bez 

větších rozpaků a stačí jim jednoduché vysvětlení, na základě kterého berou postižení jako 

přirozený jev, který není odpudivý. To pak může napomoci k tomu, aby si dítě do školy 

odnášelo poznatek, že spolužák s nějakým postižením je takový, jaký je, a může se k němu 

chovat přirozeně jako ke komukoliv jinému. Pakliže takový postoj dospělý u dítěte 

podpoří, jedině dobře (Matějček, 1996). 

2.2 Předškolní příprava a předškolní vzdělávání  

U dítěte v předškolním věku je důležité „…dbát na to, aby se dítě tomu, čemu je učíme, 

naučilo správně! To, co se v tomto období do psychického i fyzického organismu dítěte 

špatně zabuduje, to se pak velmi obtížně odstraňuje. Nervové buňky, mladé, plastické  

a vnímavé, a to především ty mozkové, vezmou totiž určitý pohyb (jde vždy spíše o určitou 

soustavu či určitý vzorec pohybů) za svůj a uloží si jej hluboce do svého programu“ 

(Matějček, 1996, str. 52). Přecvičování je pak obtížné.  

V rámci předškolní přípravy je dobré, pakliže dítě cvičíme ve schopnosti přijmout úkol, 

pracovat na něm a dokončit ho, přičemž by mělo soustředěně pracovat alespoň deset 

minut. Dále je důležité dětem číst knížky, což má podle psychologických studií pozitivní 

vliv na pozdější výuku čtení ve škole. Při čtení se dětem rozvíjí slovní zásoba, 

představivost, myšlení a také motivace k tomu, aby se dítě později rádo učilo samo číst. 

Nesmíme zapomenout na procvičování zrakové a sluchové diferenciace, které může 

probíhat formou různých her. U zrakové diferenciace můžeme využívat různé stavebnice, 

puzzle, omalovánky apod. V rámci sluchové diferenciace zařazujeme hry jako slovní 

fotbal, učíme dítě poznávat první a poslední hlásky ve slově, hláskování slov či naopak 

z hlásek slovo složit atd. (Matějček, 1996). 

Předškolní vzdělávání probíhá v mateřských školách. Cíl předškolního vzdělávání 

definuje zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), část druhá – předškolní vzdělávání, § 33, takto: 

„Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na 

jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 
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chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří 

základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání  

a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“ 

Dále podle § 34 školského zákona je předškolní vzdělávání organizováno pro děti 

zpravidla ve věku od tří do šesti let. Přednostně jsou do mateřských škol přijímány děti 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
14

  

V mateřských školách (dále jen MŠ) si děti osvojují účelné návyky jako základy 

hygieny, oblékání, udržování pořádku, a také účelné dovednosti, mezi které patří např. 

manipulace s tužkou, barvami a dalšími pomůckami při tvořivých aktivitách. Dítě se stává 

civilizovaným a kulturním tvorem (Matějček, 1996). 

V dnešním světě mají rodiny méně dětí, než tomu bylo dříve. Sourozenecké vztahy jsou 

uspořádány hierarchicky, protože děti mají mezi sebou věkový rozdíl, tudíž si sourozenci 

navzájem nejsou tak úplně vrstevníky. Zároveň přibývá jedináčků. V současné době již 

nefungují společenství vesnice a sousedské kontakty dětí. Dle toho prof. Matějček (2005) 

usuzuje, že jsou děti ohroženy sociální izolací a MŠ je tedy jedinou institucí, která může 

tomuto riziku předcházet. Negativem MŠ je velký počet dětí ve skupině, dvacetičlenná 

skupina předškoláků totiž není přirozenou dětskou skupinou v tomto věku (Matějček, 

2005). 

Dítě navštěvující MŠ má příležitost odpoutat se od nepříznivé situace, která může doma 

aktuálně probíhat. Jestliže jsou v rodině zastávány nepříliš vhodné postoje nebo panují 

podivné výchovné zásady, má dítě možnost se v MŠ setkat s tím, co je běžné a normální. 

Protože v MŠ tráví poměrně dost času, může být vliv nevhodného chování či postojů 

rodinných příslušníků oslabován. Zároveň se vytváří prostor pro porovnání názorů rodiny  

a učitelů/učitelek MŠ na výchovu dítěte, a prostor pro případné konzultace (Matějček, 

1996). V takových případech mateřská škola poslouží jako místo nápravné rodinné 

výchovy.  

MŠ navštěvují děti z různých etnických a kulturních rodin, stává se tak místem, kde děti 

mohou poznat jiné kulturní zvyklosti a společenské normy, což je přínosné pro obě strany.  

V MŠ se častěji, než v rodinách, setkáme s novými poznatky a trendy z oblasti 

pedagogiky a psychologie, pracovníci mají odborné znalosti a zkušenosti, jak děti rozvíjet 

v různých oblastech (od sebeobsluhy po přípravu na školu), (Matějček, 2005). 

                                                
14

 MŠMT : Novela školského zákona (č. 472/2011 Sb.). [online]. [cit. 7. 10. 2013]. Dostupné z WWW: 
<http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace> 

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace
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2.2.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) je 

dokument stanovený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Každá učitelka/každý 

učitel v mateřské škole by s ním měl/a být seznámen/a a s dětmi podle něj pracovat. 

Dokument vymezuje cíle a úkoly předškolního vzdělávání, klíčové kompetence, které si 

má předškolák osvojit. Stanovuje vzdělávací obsah a oblasti, podmínky předškolního 

vzdělávání, věnuje se též otázce vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

a dětí mimořádně nadaných a další.  

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu, nabízet podněty 

k aktivnímu rozvoji a učení dítěte. Dále má usnadňovat životní a vzdělávací cestu dítěte, 

obohacovat jeho denní program a poskytovat mu odbornou péči. Musí poskytovat 

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a podporovat individuální rozvoj v maximální 

míře. V neposlední řadě může plnit také úkol diagnostický, především ve vztahu k dětem 

se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči. 

Cíle předškolního vzdělávání se dělí do následujících kategorií: 

 rámcové cíle – rozvoj dítěte, jeho učení a poznání; osvojení hodnot a získání 

osobnostních postojů, 

 dílčí cíle v oblastech – biologických, psychologických, interpersonálních, sociálně-

kulturních, environmentálních, 

 dílčí výstupy (poznatky, dovednosti, hodnoty, postoje) ve sféře: biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální, 

 klíčové kompetence: 

1. kompetence k učení, 

2. kompetence k řešení problémů, 

3. kompetence komunikativní, 

4. kompetence sociální a personální, 

5. kompetence činnostní a občanské. 

Vzdělávací obsah je hlavním prostředkem pro vzdělávání dětí v mateřských školách, je 

koncipován tak, aby došlo k naplnění vzdělávacích záměrů a cílů. Je stanoven v podobě 

obecného učiva a očekávaných výstupů. Učivo je vyjádřeno v podobě činností a očekávané 

výstupy mají činnostní povahu. Důležité je, aby pedagog propojoval jednotlivé oblasti 

v praxi. 
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Vzdělávací oblasti jsou následující:  

 dítě a jeho tělo, 

 dítě a jeho psychika, 

 dítě a ten druhý, 

 dítě a společnost, 

 dítě a svět. 

RVP PV u jednotlivých oblastí stanovuje dílčí cíle a poskytuje vzdělávací nabídku, 

která nabízí možnosti aktivit. Každá oblast je doplněna informacemi ohledně očekávaných 

výstupů a rizik, které mohou ovlivnit úspěch pedagoga při jeho vzdělávacích záměrech.  

Např. Dítě a jeho tělo: jedním z dílčích cílů je rozvoj a užívání všech smyslů. Jako 

vzdělávací nabídku můžeme (mimo jiné) najít smyslové a psychomotorické hry nebo také 

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti. Jedním z mnoha očekávaných výstupů je 

např. vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů (tedy sluchová diferenciace zvuků  

a tónů, zraková diferenciace tvarů a jiných specifických znaků předmětů, dokázat rozlišit 

vůně, chutě, vnímat hmatem atd.). Jako jedno z rizik je tu zmíněno nerespektování 

rozdílných fyzických a senzorických předpokladů, motorických dovedností. 
15

 

Na základě RVP PV si každá mateřská škola zpracovává a realizuje vlastní školní 

vzdělávací program (dále jen ŠVP). Pedagogové v mateřských školách by měli znát, co je 

cílem předškolního vzdělávání a také jak těchto cílů dosáhnout. Je povinností každého 

pedagoga, aby se s RVP PV a ŠVP seznámil. Jaké postupy bude využívat, jaké činnosti 

zařazovat a o jaké odborné materiály se bude opírat, závisí zcela na něm, jeho 

profesionalitě a svědomí, a také na přesvědčení vedení dané mateřské školy. 

                                                
15

 Metodický portál RVP : Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. [online]. [cit. 13. 10. 
2013]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf > 
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3 MOŽNOSTI ROZVOJE DÍLČÍCH FUNKCÍ 

Pedagogové mateřských škol se ve své práci s dětmi mohou opírat o školní vzdělávací 

program (ŠVP) zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV). Nicméně oba dokumenty poskytují jen obecnou nabídku aktivit, 

pedagog musí být schopen nalézt konkrétní činnosti, kterými předškoláky zaměstná, bude 

je jimi rozvíjet a současně bude docházet k naplňování stanovených cílů. Úskalím 

předškolního vzdělávání v mateřských školách je vysoký počet dětí ve třídách, přičemž 

nejčastěji na třídu připadají dva pedagogové. Je tedy logické, že nezbývá moc času  

a prostoru na individuální práci s dětmi.  Na osobnost pedagoga jsou tedy kladeny nároky 

na autoritu, trpělivost, fantazii, nápaditost, tvůrčí schopnosti, vedení práce se skupinou, 

variabilnost, flexibilitu atd.   

V této kapitole je prezentována paleta aktivit pro rozvoj dílčích funkcí  

a autorka v ní také chtěla upozornit na to, v čem je důležitost rozvoje těchto oblastí, proč 

žádnou z nich nesmíme opomíjet.  

„Cílem předškolní přípravy totiž rozhodně není dítě předem naučit číst a psát, „aby mu 

pak ve škole pěkně šlo“, ale zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností, 

které umožní, aby dítě bylo – až přijde čas – při výuce čtení, psaní a počítání bez větší 

námahy úspěšné“ (Kutálková, 2005, str. 11). 

3.1 Motorika 

Do života dětí neodmyslitelně zasahují výdobytky civilizace, díky čemuž ubývá 

možností pro pohyb. Dospělí sebe i své děti převážejí autem, autobusem a jinými 

dopravními prostředky. O pohybové aktivity jsou více připravovány děti z měst, protože si 

samy nemohou jít hrát na zahradu, hřiště, do parku, na společné vycházky s rodiči je méně 

času. Děti se stávají pohodlnějšími, postupem času mohou začít ztrácet zájem o pohyb 

(Kutálková, 2005). 

Dítě s menší obratností provádí pohyby s menší přesností a také pomaleji. Pohybová 

neobratnost (nebo opoždění motorického vývoje) nepříznivě ovlivňuje vývoj dalších 

funkcí. Oslabení motoriky zužuje výběr tělesných aktivit, které dítě může vykonávat,  

a omezuje zapojení do kolektivu. Snížená obratnost mluvidel komplikuje komunikační 

schopnosti i dovednosti. Dítě obtížně vnímá své tělesné schéma, prostor kolem sebe. 
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Oslabení se negativně projevuje také v psaní co do čitelnosti, úpravy, obsahu, rychlosti atd. 

(Bednářová, Šmardová, 2007).  

Nedostatečný pohyb s sebou nese další rizika např. v podobě křivých zad, povolených 

svalů, obezitu a s ní spojená onemocnění (Kutálková, 2005). 

Oblasti motoriky jsou provázané. „Základní pohyby při psaní a kreslení vycházejí 

z hrubé motoriky, z pohybu velkých kloubů. Proto pokud se dítěti kreslení nedaří, je hrubá 

motorika první oblastí, na kterou je dobré se zaměřit. Je třeba mít na paměti, že z rozvoje 

hrubé motoriky vychází rozvoj motoriky jemné, z té pak rozvoj grafomotoriky“ (Bednářová, 

Šmardová, 2011, str. 44). 

3.1.1 Hrubá motorika 

Hrubou motoriku lze u dětí rozvíjet následujícími aktivitami: 

 Chůze – pěší výlety, delší vycházky s určitým cílem. 

 Běh – dítě často běhá spontánně, neměli bychom mu v tom příliš bránit. Pokud 

chceme, aby si odpočinulo, vyzveme ho k jiné činnosti nebo svačině. 

 Skákání – přes překážky, do výšky, do dálky, přes švihadlo, skákáním se zvyšuje 

koordinace, obratnost, postřeh. Dítěti můžeme nabídnout, že ho přidržíme za ruku. 

 Lezení – do výšky – na prolézačky, pařezy, stromy, skalky; po zemi – např. hledání 

hub v mlází, hra na schovávanou, skrze látkový tunel. 

 Házení – do dálky, do výšky, na plocho (počet žabek na hladině rybníka), koulení 

(např. pétanque). Výhodou je, že k házení můžeme využít různé věci – šišky, 

medvídka apod. 

 Hry s míčem – rozvíjejí obratnost velkých svalových skupin, rozvíjí se postřeh, 

pozornost, obratnost rukou, nohou (při fotbalu), ovládání síly (odkopnout míč 

blízko/daleko). Her s míčem je mnoho, např. hra na třetího – dva se snaží trefit do 

třetího hráče, kdo jej trefí, střídá ho.  

 Plavání a hry ve vodě – veslování, pádlování, hra s míčem na mělčině, cákání. 

 Jízda na tříkolce, na kole, na lyžích. 

 Práce – i práce zvyšuje obratnost dítěte, např. práce na zahradě, v domácnosti 

(Kutálková, 2005). 
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3.1.2 Jemná motorika  

K rozvoji jemné motoriky lze využít aktivity, jako jsou např.: 

 Manipulace s předměty – skládání, rozebírání, třídění, sestavování. K těmto účelům 

dobře poslouží např. stavebnice, puzzle, kostky, přebírání drobných věcí (šroubky, 

matičky…). Čím menší předměty jsou, tím se zvyšují nároky na obratnost ruky.  

 Práce s papírem – trhání, stříhání, lepení, skládání. Činnosti např.: vystříhávání 

vloček, vyplnění předlohy kousky natrhaných papírků, lepení výstřižků z novin na 

papír atd. 

 Práce s textilem – stříhání, skládání, lepení, podobné jako u papíru. Lepení koláží 

z barevných odstřižků, šití šatiček pro panenky apod. 

 Přírodniny – navlékání korálů z jeřabin, lepení či obtiskávání vylisovaných listů, 

výroba panenky z makovice, zvířátka z kaštanů a jiné. 

 Potraviny – navlékání řetězu z koření, těstovin, zdobení jablíček, tvorba obrázků, 

např.: z těstovin, koření, vysypávání plochy potřené lepidlem do nějakého útvaru – 

krupicí, mletou paprikou. Dále např.: hnětení těsta, vykrajování, míchání, krájení, 

přesypávání apod. 

 Modelování – modelína, modurit, keramická hlína, vizovické těsto. 

 Kreslení a malování – využít nejrůznější metody – pastelky, fixy, voskovky, 

vodové barvy a tempery + štětec, foukací fixy, malování inkoustem a zmizíkem, 

malování houbičkou, smotkem vaty na špejli. Využíváním více postupů se dítě učí 

různým technikám, různému tlaku, děti jsou pak lépe připraveny na psaní.  

 Cvrnkání kuliček. 

 Korálky – navlékání, vkládání do lahví, stavění řad. 

 Šroubování – uzávěry lahví, šrouby a matky. 

 Provázky/tkaničky/šňůry – provlékání šňůry otvory, uzlování. 

 Hygiena – vyčistit si zuby, učesat se, umýt se. 

 Sebeobsluha – zapnout si zip, knoflíky, přezku, navléknout si ponožky. 

 Dále: oblékání panenek či plyšových hraček, poznávání materiálů, předmětů po 

hmatu, listování v knize po jednotlivých listech, zamykání a odemykání, mletí kávy 

v mlýnku, karetní a deskové hry (např. mikádo). 

 Na procvičení prstů lze zařadit: „hra na klavír“ (libovolné ťukání prsty o stůl), 

„psaní na klávesnici“ (pohyb vodorovně i svisle), „solení polévky“, rozevírání 

dlaně po jednom prstu, „tleskání prsty“ (palec s ostatními prsty nebo stejnými prsty 
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o sebe), „déšť“ (do stolu ťukne ukazovák, pak ukazovák a prostředníček, postupně 

se po jednom přidávají další prsty, mění se tempo). Pro motivaci je vhodné cvičení 

doprovázet říkankami (Bednářová, Šmardová, 2011; Kutálková, 2005). 

3.1.3 Grafomotorika  

Do čtyř let věku dítěte není nutné záměrně provádět grafomotorická cvičení. Důležité 

je, aby dítě mělo dostatek příležitostí k rozvoji hrubé motoriky (především spontánního 

pohybu), mělo dostatek podnětů pro rozvoj jemné motoriky a vytvářeli jsme mu možnosti 

pro kreslení. Pakliže po čtvrtém roce dítě nejeví o manipulaci s psacím náčiním zájem, je 

na místě ho pravidelně a ve zvýšené míře vybízet k aktivitám rozvíjejícím hrubou a jemnou 

motoriku. V tomto čase bychom měli u činnosti s dítětem být, podporovat ho, spoluúčastnit 

se, oceňovat ho. Vybízení ke kresbě a nabídka pracovních listů by měly obsahovat 

přitažlivou motivaci a měly by odpovídat věku a schopnostem dítěte.  

V období kolem pátého roku je vhodné pravidelně nabízet grafomotorická cvičení. Dítě 

v tomto věku samo vyhledává kreslení a záměrně vedené činnosti, pokud se však takovým 

úkolům vyhýbá (často kvůli opožděnému vývoji grafomotorických schopností  

a dovedností), je potřeba mu v takovém případě pomoci, jinak by se potíže prohlubovaly. 

Bednářová, Šmardová (2011) doporučují publikaci Mezi námi pastelkami, která může 

pomoci k nápravě.  

Při kreslení nesmíme zapomínat na špetkové držení psací potřeby, správný posed  

a přiměřený náklon papíru. Také je potřeba všímat si tlaku, který dítě na podložku vyvíjí 

(Bednářová, Šmardová, 2007). 

A jak v případě potřeby pomoci s rozvojem grafomotorických dovedností? Nejdříve je 

důležité se zaměřit na hrubou motoriku, protože z ní a z pohybů velkých kloubů vychází 

základní pohyby při psaní a kreslení. Dále se pokračuje rozvojem jemné motoriky, zvyšuje 

se obratnost jemných svalových skupin, koordinace oka a ruky a až v poslední řadě se 

zaměřujeme na grafomotoriku. Důležité je, aby dítě mělo dostatek příležitostí ke kreslení, 

mělo svůj koutek, kde budou k dispozici papíry a pastelky a bude si tam moci kreslit. Není 

vhodné podceňovat tzv. „čáranice“, dítě je potřeba povzbuzovat, oceňovat snahu o kresbu  

a neporovnávat s obrázky vrstevníků. Postupovat by se mělo od nejjednodušších prvků  

a poskytnout dostatek času na jejich zautomatizování. Vyplatí se, pakliže budeme výtvory 

daného dítěte uchovávat, na nich je posléze možné pozorovat posun (Bednářová, 

Šmardová, 2011). 
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3.1.4 Oromotorika  

Dobrá pohyblivost mluvidel je jednou z podmínek, která umožňuje správnou 

výslovnost, nedostatky se často projevují v podobě poruch výslovnosti. Dítě se nejlépe učí 

nápodobou, můžeme zařazovat různá jednoduchá cvičení (jak dělá čert, mašinka apod.), 

hry na grimasy aj. Jestliže kolem pátého roku dítěte obtíže s výslovností přetrvávají, 

domácí cvičení nestačí a vadných hlásek je více, je nutné svěřit dítě do péče logopeda. 

V rámci jednoduchého cvičení lze zařadit tyto cviky: 

 Jazyk – olizování rtů, pohyb vystrčeným jazykem do stran, hra „na čertíka“, 

předvádění zvuku klapání kopyt a další. 

 Rty – špulení, roztažení rtů do široka, zvuk vláčku „ššššš“, vtažení rtů dovnitř, 

pískání (nebo snaha ho napodobit), střídání širokého úsměvu a špulení aj.  

 Zuby – horními zuby ze rtu stahovat např. jogurt, nácvik čelistního úhlu – cvakání 

zuby o sebe, udělat mezi nimi škvírku jako při pití brčkem, při ukusování sušenky, 

při zakousnutí se do jablka, při zívání. 

 Patrohltanový uzávěr – není vidět a nedá se kontrolovat hmatem, nesprávná funkce 

vede k tzv. huhňavosti. Funkci lze podpořit cviky jako kloktání vodou; nafouknout 

tváře a „propíchnout“ je; nádech nosem s následným zadržením dechu  

a nafouknutím tváří, při výdechu ústy rozkmitat rty unikajícím vzduchem; ukazovat 

obrázky a dítě udělá patřičný zvuk (mašinka – ššššš, had – sssss); střídání hlásek se 

silným uzávěrem (b, p, sykavky) s nosovkami (m, a).  

 Nácvik dýchání – procvičujeme: hluboký nádech nosem bez zvedání ramen, 

pomalý výdech – jako když upouštíme balónek sssss; pomalý výdech a nádech; 

rychlý výdech a nádech; přerušovaný výdech a nádech; foukání horké polévky, 

foukání do papírku na stole apod. 

 Napodobování zvuků – syčení jako had/husa s lehce stisknutými zuby, bzučení 

včelky s širokým úsměvem, na kočičku čičičiči se zuby lehce u sebe a vyšpulenými 

rty, apod. (Bednářová, Šmardová, 2007; Kutálková, 2005). 

3.1.5 Motorika očních pohybů 

Při čtení se oči nepohybují plynule, ale postupem – krátký pohyb vpřed a návrat na 

místo, kde právě čteme a tak stále dokola, současně musíme rozpoznávat písmenka  

a skládat je do slabik. Dítě tedy může mít problém udržet oči na řádku v průběhu čtení a to 

se pak pro něj může stát nepříjemnou záležitostí.  
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Činnosti na procvičení očních pohybů: při čtení dítěti z knížky ukazujeme prstem 

v textu, dítě s námi text sleduje; s barevným míčkem v ruce kreslíme ve vzduchu pomalým 

pohybem různé obrazce, dítě pohyb sleduje pouze očima; dítě si zahraje na sochu a my mu 

říkáme, co má v místnosti vyhledat pohledem bez pohnutí hlavy nebo těla, pokud se pohne, 

získáváme bod, pokud ne, body získává dítě (Kutálková, 2005). 

3.1.6 Koordinace pohybů 

Od rozvoje obratnosti nelze koordinaci oddělit. Koordinace znamená souhru, která se 

vyvíjí již od narození a postupně se zdokonaluje, takže umožňuje dokonalejší ovládání 

hrubé i jemné motoriky. Bez zraku se pohybová obratnost obejde jen málo, důležitá je též 

koordinace pohybu očí a rukou, která je pak podstatná při osvojování schopnosti psaní. 

Pro pohybovou koordinaci je výborná hra zvaná „školka“. Dá se hrát se švihadlem nebo 

s míčem. Výhodou je, že dítě ji může hrát samo nebo se spoluhráči. Principem hry je 10 

úkolů, které jsou řazeny od nejjednoduššího desátého (dělá se 10x) až po jeden 

nejobtížnější (dělá se 1x). Zvládne-li dítě vykonat celou sérii bez chyby, pokračuje další 

sérií. Udělá-li však chybu, hraje buď další hráč, nebo opakuje nedokončenou sadu.  

V rámci koordinace oči – ruka je vhodné zařazovat labyrinty (dítě hledá cestu 

v bludišti), proplétání otvorů v podložce tkaničkou, obkreslování přes průsvitný papír, 

obkreslování dle návodu (např. obtáhnout určitou čáru ve změti čar). 

Na procvičení koordinace ruce – mluvidla lze zařadit činnosti jako spojení recitace  

a pohybu – např. rozpočítadla, ilustrace textu básně/písně pohybem, dramatizace textu 

(např. divadlo s maňásky), pohybové hry a tanečky (Kutálková, 2005). 

3.2 Smyslové vnímání 

„Smyslové vnímání je proces, kterým jsou přiváděny informace z okolí prostřednictvím 

smyslových orgánů a dostředivých nervových drah do centrální nervové soustavy. Zde jsou 

informace zpracovávány (podílí se i paměť, asociační činnost, porovnávání s předchozí 

zkušeností atp.) a odpovědi na ně převáděny za pomoci odstředivých nervových drah 

k výkonným orgánům, kterými je provedena adekvátní reakce na vnímané informace“ 

(Žáčková, Jucovičová, 2007, str. 2). 

V průběhu vývoje dítěte je smyslové vnímání zpočátku jednoduché, hrubé a až 

s postupným zráním a rozvojem nervové soustavy začíná být jemnější a diferencovanější. 

Jestliže tento vývoj probíhá harmonicky a rovnoměrně, je dítě na konci předškolního 
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období připravené na osvojování dovedností čtení, psaní a počítání. Pakliže ale dochází 

k nerovnoměrnému vývoji v dílčích funkcích, je tato připravenost ohrožena, a pokud 

přetrvává i do vyššího věku dítěte, mohou na jejich podkladě vznikat SPU. Právě u dětí 

s SPU je typické nedostatečně a nerovnoměrně rozvinuté vnímání. Dítě tedy vnímá 

informace zkresleně, nesprávně je vyhodnocuje, neadekvátně na ně reaguje a celkově je 

snížena adaptace na okolí. V oblasti čtení, psaní a počítání se toto zkreslené vnímání 

projevuje tak, že dítě nesprávně vnímá písmena, hlásky, číslice, proto s nimi následně 

chybně nakládá, nesprávně je čte, píše a manipuluje s nimi (Žáčková, Jucovičová, 2007). 

„Rozvíjení smyslového vnímání v předškolním věku je významným předpokladem pro 

úspěšné zvládání školního učiva. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí 

včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy 

specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se podstatně zmírní“ 

(Žáčková, Jucovičová, 2007, str. 67). 

3.2.1 Vizuální percepce  

Zrak nám umožňuje seznamovat se s okolním světem, ve kterém se orientujeme 

především zrakem. Zrakové vjemy na nás působí neustále, takže riziko nedostatečných 

zrakových vjemů je nízké. Naopak stoupá riziko nadbytku zrakových podnětů s nízkou 

kvalitou. Velké množství hraček, knížek a jejich časté střídání může vést k povrchnosti 

vnímání, dítě se pak sice dívá, ale ve skutečnosti nevidí. 

Každá schopnost se rozvíjí v určitém období, ve kterém se osvojuje nejsnadněji,  

a potřebuje ke svému rozvíjení také určitý čas. Jestliže se promešká, není nic ztraceno, ale 

„…čas, který v předškolním období ušetříme, budeme muset investovat nejméně 

dvojnásobně při výuce“ (Kutálková, 2005, str. 47). 

Oslabené zrakové vnímání může ve školním věku způsobovat záměnu písmen (m, n, k, 

h), číslic (3, 9, 4, 7), operačních znaků v matematice, které se liší jen detailem. Dále 

záměnu písmen (b, d, p, q) a číslic (6, 9) lišících se polohou, zrcadlení velkých tiskacích 

písmen. Současně může docházet k pomalému osvojování písmen a číslic, dítě je čte 

pomaleji a s chybami. Obtíže se projevují také v aritmetice a geometrii. Na tomto všem 

mají často podíl právě oslabené funkce, které se podílejí na zachycení, zpracování  

a uchování vjemu (Bednářová, Šmardová, 2007). 

Nepřesné zrakové vnímání může také ovlivňovat vývoj výslovnosti, dítě nepřesně 

provádí artikulační pohyby (např. při vyslovení S, C, Z jsou ústa roztažená, naopak při Š, 

Č, Ž jsou vyšpulená), (Kutálková, 2005). 
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Zrakové vnímání zahrnuje několik schopností:  

 zraková diferenciace – barvy, velikosti, tvary; figura a pozadí; podobné a stranově 

obrácené tvary, 

 zraková analýza a syntéza (část a celek), 

 zraková paměť, 

 pohyb očí zleva doprava, 

 orientace v prostoru, 

 pravolevá orientace, 

 orientace v tělesném schématu. 

Při nácviku jednotlivých oblastí zrakového vnímání je všeobecně vhodné, když nácvik 

nejdříve provádíme za pomoci konkrétních předmětů, poté přejdeme k obrázkům 

konkrétních předmětů, následně např. geometrických tvarů či abstraktních obrazců. Při 

procvičování na pracovních listech je vhodné zařazovat nejdříve obrázky umístěné v řadě, 

poté ve sloupcích a až v poslední řadě volně rozmístěných na ploše (Žáčková, Jucovičová, 

2007). 

Některé aktivity se dají využít na procvičení hned několika oblastí.  

3.2.1.1 Rozvoj vnímání barev 

K rozvoji vnímání barev lze využít cvičení, jako např.:  

 Přiřazování barev – v základních barvách si připravíme předměty (vhodné jsou 

kostky, dílky ze stavebnice) a vždy dva kusy ke každé barvě. Předměty rozdělíme 

na dvě sady, jednu sadu má dítě, druhou dospělý. Ze skupiny vybereme jednu věc  

a dítě má za úkol vybrat věc stejné barvy.  

 Určování barev – dospělý vyzve dítě, aby mu podalo kostičku/pastelku určité 

barvy. 

 Pojmenování barvy – dítěti ukážeme barevný předmět a tážeme se na jeho barvu. 

 Přiřazování odstínů barev – k této činnosti využijeme sadu barevných obdélníků, ke 

každému odstínu jsou dva. Dítě dostane jednu sadu. Předložíme mu obdélník ze své 

sady s určitým odstínem barvy a dítě má ve své sadě najít totožný obdélník. Dělá-li 

chyby, vysvětlujeme si s dítětem rozdíly mezi odstíny. 

 Pojmenování odstínů barev – dítěti předložíme obdélníky s různými odstíny jedné 

barvy, společně pojmenováváme (např.: světlomodrý, tmavomodrý), poté dítěti 

předložíme další obdélníčky – pojmenovává barvu a odstín. 
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 Skupinové aktivity – děti si mohou zahrát např. hru „Pan čáp ztratil čepičku“. 

Rozlišování barev lze zahrnout také do honičky, ve které se dítě může „zachránit“, 

pakliže se dotkne předem určené barvy. Děti se též mohou řadit na povel do skupin 

podle barvy svého oblečení, vlasů, očí. Využít lze barevných kartiček, které dětem 

rozdáme a ony poté vyhledávají partnery do skupinky podle stejné barvy. Když 

členové vytvořené skupinky kartičky správně složí, vznikne obrázek (Bednářová, 

Šmardová, 2007; Žáčková, Jucovičová, 2007). 

3.2.1.2 Rozvoj optické pozornosti a diferenciace 

K rozvoji optické pozornosti a diferenciace lze zařadit následující aktivity: 

 Prohlížení obrázkových knížek, vyhledávání a pojmenování obrázků. 

 Lotto – obsahuje šablonu s obrázky a kartičky s obrázky – dítě přikládá kartičky 

s obrázky na šablonu.  

 Vyhledávání dvou stejných předmětů – např.: dvou stejných kostiček, dvou 

shodných dílků stavebnice, dvou shodných korálků (velikostí, barvou, tvarem). 

 Domino.  

 Co se změnilo? – V místnosti nebo na stole před dítětem změníme postavení 

předmětů. Podle věku a úspěšnosti zařazujeme nápadné nebo méně nápadné změny, 

změn může přibývat či ubývat. Je vhodné předměty nejdříve společně pojmenovat  

a povědět si o jejich účelu, dítě si je snáze zapamatuje. 

 Hledání rozdílů – dítě hledá mezi dvěma zdánlivě totožnými obrázky rozdíly. Je 

vhodné dítě seznámit s počtem rozdílů, které má najít. 

 Hledání dvojic – v řadě obrázků hledáme dva, které jsou totožné. Lze pracovat 

s obrázky z pexesa nebo s pracovními listy, kde je např.: řada obrázků s lodičkou – 

jedna má jinak okénka, jedné chybí záchranný kruh, další chybí kouř z komína atd. 

 Hledání a třídění předmětů dle určitého hlediska – dají se využít knoflíky, korálky, 

šroubky a předměty různých tvarů, barev, velikostí. Výborně poslouží i hra tzv. 

blechy. Můžeme také použít papír/karton různých barev, nastříhaný do různých 

geometrických tvarů. Před sebe a před dítě předložíme stejnou sadu obrazců  

a vyzveme dítě, aby vybralo ze své sady stejný obrazec, jako jsme vybrali my. 

Obtížnost můžeme stupňovat – určit časový limit (než napočítám do tří), vybrat dva 

obrazce, zařadit stejný tvar ve více velikostech, přidat také barevné rozlišení.  
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 Hádanky – popisujeme dítěti, na jaký předmět v místnosti myslíme, např.: je to 

dřevěné – a dítě jmenuje vše, co je dřevěné. Pak přidáváme další vlastnosti, až dítě 

konkrétní předmět uhádne. 

 Omalovánky a domalovánky – rozvíjí postřeh, cit pro tvar a barvu.  

 Co je jiné? – z řady obrázků dítě hledá jeden, který se od ostatních liší (stranově 

převrácený obrázek; obrázky lišící se výrazně nebo jen v detailu). 

 Právě rozlišování podobných a stranově obrácených obrázků je jedna 

z nejnáročnějších forem zrakového vnímání, a často způsobuje právě dětem 

s SPU velké obtíže. Tyto děti potom mohou zaměňovat tvarově podobná 

písmena a číslice (m – n, 3 – 8), stranově obrácená písmena a číslice ve 

vertikální rovině (b – d – p – q) i horizontální (6 – 9). Děti také mohou 

zaměňovat pořadí písmen, slabik i čísel. 

 Hra na němého – před dítětem jsou rozložené obrázky nebo předměty, dospělý 

zřetelně artikuluje název jednoho z nich, avšak bez použití hlasu. Dítě se snaží 

z pohybu rtů uhodnout, o který předmět se jednalo. Při výběru slov je zapotřebí 

vybírat výrazně odlišné názvy. 

 Hledání stejného tvaru – v množině určitého vzorku dítě hledá menší počet zcela 

odlišného tvaru (např.: mezi puntíky hledá hvězdičky), jež propojuje čarou, která 

nakonec vytvoří obrázek. Později může v textu hledat určité písmeno (a nemusí jej 

znát). 

 Rozlišení velikostí – dítě hledá v řadě obrázků jeden, který má jinou velikost než 

ostatní.  

 Odlišení shodných a neshodných obrázků – v párových obrázcích dítě určuje, zda 

jsou obrázky shodné či nikoliv (jsou-li neshodné, často se liší jen v detailech).  

 Spojování dvou shodných obrazců – na ploše je vyobrazeno několik párových 

obrazců, dítě spojuje vždy dva zcela shodné.  

 Určování délky – dítě si procvičuje pojmy dlouhý – krátký, delší – kratší, nejdelší – 

nejkratší. Může určovat a seřazovat délku provázků, závodních drah aut na obrázku, 

délky ocasů zvířátek nebo velikost rohů nosorožců na obrázcích. Porovná 

vzdálenost mláďat a jejich matky na obrázku, apod. Na pomoc lze použít nitku, 

kterou délky přeměří a porovná.  

 Určování tvarů – dítě hledá v místnosti, na tabuli, na stole, na obrázku předměty, 

které jsou určitého geometrického tvaru. Lze též připravit sadu prvků, které dítě 
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rozděluje do skupin podle tvaru. Zde najdeme využití i pro hry, kdy se do výřezů 

zasouvají příslušné tvary. V obrázkové podobě dítě hledá k obrázku správný obrys 

(stín). 

 Obtahování – dítěti dáme jednoduchý obrázek nakreslený na papíře a na něj 

položíme tenký papír. Dítě má za úkol obtáhnout tvar obrázku, který je díky 

tenkému papíru méně zřetelný (Bednářová, Šmardová, 2007; Kutálková, 2005; 

Žáčková, Jucovičová, 2007; Sindelarová, 1996). 

3.2.1.3 Rozvoj optického členění, figury a pozadí 

Předškolák vnímá obrázek jako celek, nedokáže odlišit podstatné od nepodstatného, 

detaily ho zaujmou svou nápadností. „Pro nácvik čtení je ale nutné odlišit podstatné od 

nepodstatného, diferencovat celek na jeho části, chápat vztahy mezi těmito částmi a také 

vnímat podstatný detail a navíc na něj po určitou dobu soustředit pozornost“ (Žáčková, 

Jucovičová, 2007, str. 36). Pro nácvik čtení je tedy nutné, aby dítě bylo schopné odlišit 

figuru (podstatné) a pozadí (méně podstatné), (Žáčková, Jucovičová, 2007). 

K rozvoji optického členění, figury a pozadí zařazujeme aktivity, jako např.: 

 Vyhledávání na obrázku – dítě má za úkol na přeloženém obrázku vyhledávat 

známé předměty na pokyn dospělého. Lze použít též pracovní list, kde je obrázek  

a pod ním několik malých obrázků, které na velkém vyhledává (ukázka v příloze  

č. 1). 

 Vybarvování ploch podle značek – předloha se skládá z několika značek a návodu, 

jakou barvu nese která značka. Jakmile dítě vybarví předlohu dle návodu, vystoupí 

z původně neutrálního pozadí kresba.  

 Hledání obrázku ve změti čar – dítě hledá obrázek schovaný ve spoustě dalších čar 

a linií, vhodné je ho upozornit, jaký obrázek hledá. Takový úkol se často nachází 

v dětských časopisech nebo si ho můžeme vytvořit sami (ukázka v příloze č. 2). 

 Hledání překrývajících se obrazců – na obrázku je několik linií předmětů, které se 

vzájemně překrývají, přičemž všechny obrysy jsou ve stejné barvě. Dítě má určit, 

jaké předměty na obrázku jsou (Bednářová, Šmardová, 2007; Kutálková, 2005), 

(ukázka v příloze č. 3). 

 Skupinové fotografie – s dítětem si prohlížíme fotografie, na nichž je vyfoceno 

několik jemu známých lidí. Dítě na fotografiích vyhledává sebe a své blízké 

(Sindelarová, 1996). 
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3.2.1.4 Rozvoj zrakové analýzy a syntézy 

K rozvoji zrakové analýzy a syntézy lze zařadit následující aktivity: 

 Puzzle – tato hra podporuje nejen přesnost zrakového vnímání, zrakovou paměť  

i postřeh, ale také trpělivost a vytrvalost. Místo klasického puzzle může dítě skládat 

rozstříhaný obrázek (např. z časopisu, pohlednici). Můžeme zároveň zvyšovat 

náročnost skládačky tím, že díly rozstříháme na menší části a ty později na ještě 

menší. Nebo lze promíchat několik rozstříhaných obrázků, které dítě musí roztřídit 

a složit, v obtížnější variantě také seřadit podle dějové posloupnosti.  

 Při skládání puzzle a jiných skládaček je nutné začít s úrovní, kterou dítě ještě 

zvládá, nebo s úrovní jednodušší, abychom dítě od skládání neodradili. 

 Provlékání provázku – otvory v kartonu nebo fólii (určitého tvaru – např. bota) dítě 

provléká provázek. Případně můžeme s dítětem vyrobit tkaný papír – v podložce 

vystřihneme několik otvorů, kterými následně protahujeme pruhy barevného 

papíru. Při této činnosti dochází též k rozvoji vizuomotorických schopností. 

 Skládání tvarů – dítě má za úkol složit skládačku na obrázkovou předlohu. 

Obtížnější varianta je složení skládačky podle předlohy. 

 Doplnění chybějící části – podle vzoru dítě dokresluje chybějící části ostatních 

obrázků (Žáčková, Jucovičová, 2007; Bednářová, Šmardová, 2007; Kutálková, 

2005). 

3.2.1.5 Rozvoj optické paměti 

„Zraková paměť je důležitá pro čtení nejen z hlediska schopnosti vnímat znak, písmeno 

a podržet je po určitou dobu v paměti, ale i schopnosti zapamatovat si čtené a pak je 

reprodukovat. Navíc napomáhá učení tím, že pomocí této schopnosti si dítě posléze dokáže 

vybavit z paměti, co bylo napsáno v sešitě, co v učebnici, který obrázek doprovázel text, co 

bylo zvýrazněno atp., a pomocí asociací si vybavit i zbývající vědomosti“ (Žáčková, 

Jucovičová, 2007, str. 47). 

Nácvik zrakové paměti spočívá v principu krátkodobé expozice předmětu nebo obrázku, 

který dítě následně vyjmenuje, kreslí nebo doplňuje. Nejjednodušší variantou je kreslení 

obrázku podle předlohy, kterou má stále před sebou, přičemž můžeme pomoci  

i předkresleným obrysem. Postupně přecházíme ke krátkodobé expozici předmětu/obrázku, 

dítě má za úkol si fixovaný předmět zapamatovat a později vybavit (Žáčková, Jucovičová, 

2007). 
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K rozvoji optické paměti můžeme využít následující cvičení:  

 Pexeso – zpočátku je dobré zvolit menší počet dvojic s výraznými obrázky, později 

můžeme zařadit obtížnější obrázky.  

 Co tam bylo? – Dítě má za úkol zapamatovat si co nejvíce věcí, které má před 

sebou na obrázku/na stole, které jsou v místnosti. Poté zajistíme, aby dítě předměty 

nevidělo, a vyzveme ho, aby jich vyjmenovalo co nejvíce. 

 Jak to šlo za sebou? – Dítě má před sebou v řadě seřazeny předměty/obrázky a má 

za úkol zapamatovat si jejich pořadí. Dítě se pak otočí a my změníme pořadí, poté 

je jeho úkolem označit, co se změnilo, a postavit původní řadu. Postupně 

zvyšujeme náročnost – děláme více změn, přidáváme předměty (maximálně osm). 

K této činnosti můžeme využít též obrázky z pexesa – dítěti ukážeme sadu obrázků, 

otočíme ji a ono pak poskládá řadu z párových obrázků.  

 Modelování podle předlohy – dítě se snaží podle předlohy vymodelovat předmět 

z modelíny, moduritu, keramické hlíny. 

 Kreslení podle návodu – dospělý dává dítěti pokyny, jaký obrázek má nakreslit, 

např. nakreslit panáčka s děravou botou. Na základě předchozí zkušenosti uložené 

v paměti si dítě musí obraz představit a pokusit se ho ztvárnit. 

 Pohybová cvičení – dítě napodobuje pohyby podle jiného člověka. Lze zařadit  

i pantomimu, kdy děti hádají z pohybu jiného dítěte, o jakou činnost se jedná. Děti 

také mohou napodobovat určité grimasy, jak člověk vypadá, když se zlobí, když má 

radost apod. Tyto výrazy obličeje lze též nakreslit. 

 Skupinové hry – děti vytvoří sousoší, jedno vybrané dítě se na ně dívá, poté se otočí 

a děti pozice soch poupraví. Hadač hádá, co se změnilo. Nebo můžou mezi sebou 

hledat osobu podle popisu vzhledu a chování. Děti si mohou navzájem kreslit 

obrázky na záda a hádat, co „malíř“ na záda namaloval. Zařadit lze také Kimovy 

hry. Před plánovanou procházkou v přírodě lze v terénu vytvořit stezku, děti si pak 

po cestě všímají předmětů, které do přírody nepatří, mají za úkol si je zapamatovat 

a pak je např. zakreslit. 

 Poznávání hmatem – na folii si předkreslíme obrázek, který hustě propícháme. Dítě 

poté poslepu hmatem hádá, co je na folii vyobrazeno. Nebo dítě poslepu hádá, jaký 

předmět jsme mu dali do rukou. Poslepu pohmatem může třídit nějaké předměty – 

např. mince, kostky ze stavebnice. 
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 Postřehování – u této činnosti se jedná nejen o zapamatování prvku, ale také  

o rychlé vnímání a postřehnutí. Ve výřezu/okénku se krátce objeví obrázek, dítě 

následně řekne nebo nakreslí, co vidělo. Obměnou této aktivity je, když v místnosti 

zhasneme/uděláme tmu a baterkou krátce posvítíme na nějaký předmět. Nebo 

můžeme využít kartičky s obrázky, které před dítě rychle předkládáme. 

 Pomotané obrázky – při této činnosti dítě čerpá ze své dosavadní zkušenosti. 

Předkládáme před něj obrázky, které obsahují chybu, dítě má určit, o jakou chybu 

se jedná. Např.: hrneček má místo keramického ucha ucho lidské, kočka má o jednu 

nohu navíc apod. (Žáčková, Jucovičová, 2007; Kutálková, 2005). 

3.2.1.6 Rozvoj pohybu očí zleva doprava 

Nácvik pohybu očí ve směru zleva doprava je důležitým předpokladem pro pozdější 

výkon čtení a psaní. Pohyby očí u dětí s SPU, a především jedinců s dyslexií, mají často 

charakter regresivní. Dítě se zrakem vrací zpět, upřesňuje svůj pohled, což může následně 

vést k zrcadlovému čtení či psaní. Nácvik očního pohybu má vést k zafixování směru 

pohybu očí zleva doprava, ale také shora dolů (tento pohyb je důležitý pro orientaci 

v řádcích i sloupcích). K nácviku můžeme využít následující cvičení: 

 Sledování, obkreslování, spojování cesty z jednoho bodu na levé straně do druhého 

bodu na pravé straně obrázku (např.: auto jede k domečku). Vhodné je nejdříve 

sledovat a současně prstem či pastelkou obtahovat výraznou linii, po tomto nácviku 

nechat dítě sledovat linii zrakem. Spojování dvou bodů může být formou čar, 

tečkování, vlnovek. Po čase lze zařadit obtížnější variantu, kdy dítě sleduje 

složitější cestu (např. bludiště) opět ve směru zleva doprava. Dítě cestu nejdříve 

obtáhne prstem, poté pastelkou a až v poslední řadě ji sleduje zrakem. 

 Jmenování obrázků – dítě jmenuje názvy obrázků v řadě zleva doprava. 

 Hledání objektů v řadě – ve skupinách obrázků dítě vyznačuje vždy tu skupinu, kde 

je na prvním místě vyobrazen určitý prvek. Např. označit ty skupiny, kde je na 

prvním místě hruška, následují skupiny hruška-jablko-banán, jablko-banán-hruška, 

… Postupuje zleva doprava. 

 Popis dějových obrázků – dítě popisuje posloupnost děje na obrázcích řazených 

zleva doprava. Obtížnější variantou je, když dítě řadí obrázky podle posloupnosti 

samo s následnou interpretací. Vhodné je spojit obrázky s obsahem nějaké písně, 

básně, říkadla, pohádky (Žáčková, Jucovičová, 2007; Bednářová, Šmardová, 2007). 
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3.2.1.7 Rozvoj orientace v prostoru 

Pro jedince je důležité, aby se orientoval jak v mikroprostoru, tak v makroprostoru, oba 

ovlivňují školní úspěšnost dítěte a to hned v několika rovinách. Slabá orientace v mikro  

a makroprostoru komplikuje dítěti orientaci na stránce (negativně ovlivňuje čtení a psaní), 

v matematice (např.: na číselné ose, při písemném sčítání, řazení číslic v čísle apod.), 

v zeměpise (orientace na mapě, souřadnice), v dějepise (časová osa, letopočty s inverzí 

pořadí číslic), ve fyzice i chemii (vzorce, rovnice), i v tělesné výchově (orientace při 

různých soutěžích, hrách, cvičení na nářadí).  

Při nácviku prostorové orientace je vhodné začít s orientací ve vertikální rovině – pojmy 

nahoře a dole, pokračovat orientací v předozadním směru – pojmy vpředu a vzadu,  

a v poslední řadě se věnovat nácviku horizontální roviny – pojmy vpravo a vlevo (protože 

tato orientace je pro děti nejnáročnější). Při nácviku nesmíme zapomínat také na pojmy nad 

– pod, vedle, hned před – hned za, uprostřed, mezi, první, poslední, následující, předchozí. 

Poslední jmenované pojmy jsou důležité především pro počáteční výuky počítání, dítěti 

usnadňují orientaci v číselné řadě a vnímání posloupností. 

Pro orientaci v prostoru je také důležité zaměřit se na určování a odhad vzdálenosti – 

pojmy blíž, dál, blízko, daleko, šikmo, rovně. Mohou následně hrát velikou roli při 

orientaci v dopravních situacích, a také pro odhad vzdálenosti do místa, kam máme 

namířeno (jak dlouho bude cesta trvat), (Žáčková, Jucovičová, 2007). 

Orientace v makroprostoru 

Při nácviku prostorové orientace je vhodné začít orientací v makroprostoru, protože je 

pro děti přehlednější. Pojmy jmenované výše můžeme procvičovat při orientaci v místnosti 

(co je na stropě, na skříni, na podlaze, apod.), ale též ve venkovním prostoru, na ulici, 

v přírodě. Cvičení lze taktéž kombinovat s kreslením. Zařadit můžeme také hru „Přihořívá, 

hoří!“, kdy dítě navádíme, kudy má jít, aby našlo určitý předmět. Pojmy – první, poslední 

atd. procvičujeme pomocí manipulace s předměty (např.: s plyšáky), které stavíme do řady. 

Dítěte se poté tážeme – kdo je první, poslední, za, před, mezi, předposlední atd. Obdobné 

cvičení můžeme provádět se skupinou dětí, které si sedají podle pokynu dospělého. 

„Zařazujeme i cvičení, při kterém se děti snaží vyjmenovat co nejvíce věcí, které spatří 

při pohledu z okna. Zpočátku reálně, později zpaměti – musí se snažit vybavit, co kde 

viděly“ (Žáčková, Jucovičová, 2007, str. 17). 

Dále můžeme využít, ať už v budově či venku, tzv. „stopovaných“ her, kdy se dítě 

pokouší dostat k určitému cíli podle značek, šipek, mapek, slovních pokynů. Také se samy 



50 

 

mohou pokusit o vytvoření nějakého plánku, nákresu (např. jak vypadá jejich dětský 

pokoj). 

Orientace v mikroprostoru  

Jako přechod mezi makro a mikroprostorem nám může dobře posloužit dopravní 

koberec, po němž dítě jezdí autíčkem dle našeho popisu nebo samo popisuje trasu jízdy.  

Procvičují se výše zmíněné pojmy (nahoře, dole, pod, nad atd.) prostřednictvím 

manipulace s předměty na menší ploše. Je-li dítě úspěšné, místo předmětů využíváme 

k manipulaci zástupné obrázky, a pakliže zvládá i toto, přecházíme na orientaci na 

obrázku. Zpočátku volíme obrázky jednoduché, výrazné a s nízkým počtem prvků, později 

zařazujeme obrázky složitější, dějové. Dítěti dáváme pokyny a ono nám ukazuje  

a pojmenovává prvky, obrázky s dějem popisuje. 

Jako výborné cvičení poslouží pracovní listy s bludišti, kdy dítě hledá cestu od jednoho 

obrázku k druhému. Typů, variant a obtížností je mnoho. Z her můžeme zařadit např. 

piškvorky nebo „lodě“, při kterých se dítě orientuje na čtverečkovaném papíře (Žáčková, 

Jucovičová, 2007). 

Bednářová a Šmardová (2007) dále doporučují obrázek s domečkem s devíti okny (tři 

okna v patře). Z každého okna kouká jiné zvíře a my se dítěte ptáme, např.: „Kdo bydlí 

vpravo nahoře?“ Další vhodné aktivity jsou rukodělné činnosti (skládání z papíru, 

vytváření mozaiky podle předlohy), vyšívání, práce se stavebnicí aj.  

Pravolevá orientace 

Při nácviku začínáme na vlastním těle, aby si dítě uvědomilo pravou a levou ruku. 

Protože jsou mezi námi leváci a ambidextři, není vhodné říkat, že pravá ruka je ta, kterou 

píšeme. Můžeme však od sebe ruce odlišit, např. na pravou ruku navlékneme náramek  

(a bude vždy na pravé ruce), na levé ruce nalakujeme malíček lakem na nehty, nebo na ní 

nalepíme dětské tetování. Děti by také měly vědět, že na levé straně se nachází srdce.  

A protože se v našich podmínkách píše zleva doprava, vedeme děti především 

k uvědomění si levé strany. Jestliže dítě zvládá pravou a levou ruku, je nutné u něj též 

rozvíjet uvědomění stran dalších částí těla (ukaž pravé ucho, levou nohu apod.). Později 

přecházíme k určování stran předmětů, které kolem sebe máme (na stole, nástěnce, 

obrázku apod.), využíváme manipulaci s předměty, magnety, obrázky. K nácviku lze 

využít speciálního pexesa, kde jsou dvě dvojice karet se stejným obrázkem, ale v každém 

páru stranově převrácené (v jedné dvojici drží dívka květinu v levé ruce, ve druhé dvojici 
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v pravé ruce). Dítě také může cvičit pomocí dokreslování či doplňování obrázků podle 

návodu. 

Nejsložitější částí při nácviku pravolevé orientace je pravolevá orientace na druhé 

osobě, kde platí křížové pravidlo. Nácvik lze provádět mezi dvěma dětmi, které stojí 

naproti sobě (ukaž, kde má Eva pravou ruku; obtížněji – ukaž svou levou rukou Evino 

pravé koleno), na loutkách („Kterou rukou šašek mává?“) či na obrázcích („Indiánovi 

nakresli do pravé ruky luk.“), (Žáčková, Jucovičová, 2007). 

3.2.2 Auditivní percepce 

V dnešní době se často ocitáme v tzv. akustickém smogu, tedy všudypřítomném 

hlasitém hluku, který vyvolávají dopravní prostředky, práce na staveništích, telefonující 

lidé, zvuky v domácnosti jako pračka, digestoř, televize, rádio atd. Zvýšená hladina hluku 

ohrožuje náš sluch, ale může také způsobovat zdravotní obtíže (např. zvýšený krevní tlak). 

Náš organismus se v rámci obrany naučil ochrannému útlumu – menší děti únavou usnou, 

starší děti tzv. „vypínají“ a neposlouchají, dospělí si na hluk časem zvyknou a nevnímají 

ho nebo před ním utečou. Současný způsob života příliš nepodporuje rozvoj sluchového 

vnímání, většina informací k nám přichází zrakem, a proto ty sluchové častěji ustupují do 

pozadí. V důsledku toho můžou mít děti chudé vyjadřování a slabou mluvní pohotovost, na 

což musíme dávat pozor, protože rozvoj řeči je úzce spojen s rozvojem myšlení. 

Nedostatečně využité možnosti auditivní percepce s sebou mohou přinášet obtíže ve škole, 

kde je výuka postavená především na mluveném slově (Kutálková, 2005). 

Narušená auditivní percepce zapříčiňuje dysortografii a může se nepříznivě promítat 

také do dyslexie. Dítě může mít potíže např.: ve spojení hláska – písmeno, spojení hlásek 

do slabik a slov při čtení i psaní, obtížně rozlišuje hlásky ve shluku souhlásek (př.: slovo 

„kostka“ vnímá jako „koska“), potíže se mohou projevit také v oblasti výslovnosti (komolí 

slova, zaměňuje pořadí slabik ve slovech atd.). Toto se pak odráží také v písemném 

projevu, ve kterém se objevují specifické chyby – např.: vynechávání, přidávání nebo 

přesmykování písmen, slabik, slov, nesprávná diakritika, nedodržování hranic slov aj. Dítě 

má současně problémy s osvojováním a aplikací některých gramatických pravidel. Má-li 

narušenou sluchovou orientaci, pak často nedokáže určit směr, odkud přichází zvuk. 

Narušená sluchová paměť vede k obtížím při učení prostřednictvím sluchové cesty. Mívá 

potíže pamatovat si ústně sdělené pokyny a také má problémy při učení se cizím jazykům 

(Žáčková, Jucovičová, 2007). 
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Sluchové vnímání zahrnuje schopnosti:  

 sluchové orientace, 

 sluchové diferenciace (zvuků, tónů, hlásek, slabik, slov, vět), 

 vnímání a reprodukce rytmu, 

 sluchové analýzy a syntézy, 

 sluchové paměti. 

3.2.2.1 Rozvoj sluchového vnímání a paměti 

Jestliže chceme dítě učit naslouchání, je nutné mu pro to vytvářet podmínky a vyvarovat 

se prostředí přesyceného sluchovými podněty, vyhnout se zvukovým kulisám (např. 

zapnuté televizi). Nejdůležitější ze všeho je časté povídání s dospělým. „Je vhodné 

pravidelné čtení pohádek a příběhů před spaním, přes den si udělat čas na prohlížení  

a povídání si u obrázkových knížek, čímž zároveň rozvíjíme řeč“ (Bednářová, Šmardová, 

2007, str. 72). Dále je důležité zpívání, říkadla, básničky a rytmická cvičení. Bednářová  

a Šmardová (2007) varují před videozáznamy a audionahrávkami. Videozáznamy nejsou 

vhodné, dítě se spíše orientuje na obraz než na zvuk. Audionahrávky nejsou vhodné pro 

malé děti, nenahradí čas společně strávený s dospělým a také se nepřizpůsobí potřebám 

dítěte s ohledem na rychlost a dovysvětlení slov, děje. Důležité je také umět naslouchat 

tichu. Dítě brzy zjistí, že jeho okolí je jen zřídkakdy tiché.  

Při rozvoji auditivní percepce, především u dětí, u kterých pozorujeme obtíže v této 

oblasti, bychom měli nejdříve využívat nepohyblivého zdroje zvuku, později můžeme 

zařadit pohybující se zdroj. Zpočátku je vhodné zaměřit se na zvuky neřečové, začít s těmi 

přirozenými, poté umělými a řečovými. Zařazujeme zvuky zřetelné a výrazné, vytváříme 

výhodné akustické podmínky. Později se podmínky mohou zhoršovat (rychlejší tempo, 

zvuková kulisa) a také můžeme zařazovat méně zřetelné zvuky, které vyžadují větší 

vnímavost (Žáčková, Jucovičová, 2007). 

Oslabení sluchového vnímání, především diferenciace, může mít negativní dopad na 

vývoj řeči. Může se také podílet na obtížné výslovnosti dlouhých slov, které je ovlivněno 

menší obratností mluvidel, ale také horším uvědoměním si postavení a rozlišení 

jednotlivých hlásek.  

Oslabená auditivní percepce může nepříznivě ovlivňovat osvojování dovednosti čtení  

a psaní. Ovlivňuje proces učení celkově, protože ve škole je většina informací předávána 

verbálně. Děti tyto verbální podněty těžko zachytí i zpracují a navíc bývá snížená  

i krátkodobá auditivní paměť. Další obtíže se promítají do čtení (obtížné spojování písmen 
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do slabik, slabik do slov, obtížné vnímání obsahu aj.), psaní (rozlišení hranic slov, 

komolení slov, záměny, vynechávky, inverze pořadí písmen aj.), i psaní diktátů (časté 

chyby, vynechávky), (Bednářová, Šmardová, 2007). 

3.2.2.2 Rozvoj naslouchání a sluchové orientace 

K rozvoji naslouchání a sluchové orientace zařazujeme aktivity, jako např.: 

 Naslouchání vyprávění, pohádkám, příběhům. S přibývajícím věkem přidáváme na 

složitosti a délce příběhů. 

 Lokalizace zvuku – pokusit se určit, odkud zvuk přichází – např.: dítě se 

zavázanýma očima sedí uprostřed kruhu a ostatní děti postupně vytvářejí zvuky 

(zašustí papírem, zaťuká kostičkami, zazvoní zvonečkem), dítě určuje směr, odkud 

zvuk vychází. Lze také zařadit hry, jako např.: „Pepíčku, pípni“ – dítě podle hlasu 

hádá, kdo ze zúčastněných pípl; nebo „Kdo tě volá, kdo tě budí?“ – dítě leží na 

koberci na břiše (nebo na stole na složených rukou), jiné dítě k němu přistoupí, 

pohladí po zádech a pronese větu „Kdo tě budí?“. Případně si děti mohou zahrát na 

„honěnou“ – děti chodí okolo „slepého“ a ozývají se slabikou „píp“, dítě se 

zavázanýma očima se snaží po zvuku někoho chytit. Když se mu to podaří, musí 

ještě podle hlasu určit, o koho jde.  

 Poznávání zvuků – co dělá určitý zvuk – doma, v přírodě, na ulici; nebo ve skupině 

dětí, kdy má jedno dítě zavázané oči a další děti vytvářejí zvuky – dítě má určit, 

jakého původu zvuky jsou (např.: zamykání, šustění papírem). 

 Naslouchání ticha – naslouchat tichu můžeme doma, na ulici, v přírodě, je vhodné 

si povědět, co je zdrojem zvuku a odkud přichází. V tichu můžeme slyšet např.: 

tikot hodin, lidské hlasy, šumění v topení, jedoucí auto v dáli, šumění větru a listí 

v lese, zpěv ptáků aj. Tímto rozvíjíme naslouchání, odlišení figury a pozadí, 

diferenciaci a též koncentraci pozornosti.  

 Hledání schované ozvučené věci – např.: budíku, zvukové hračky.  

 Skupinové hry – dítě stojí uprostřed místnosti zády ke skupině, ostatní děti po 

jednom přecházejí z jedné strany místnosti na druhou. Dítě uprostřed hádá, kolik 

dětí přešlo. 

 Hledání obrázku ke zvuku – dospělý vytváří zvuky (nebo je pouští 

z audionahrávky) a dítě k němu vyhledává odpovídající obrázek (např. k mňoukání 

najde obrázek s kočkou). Obtížnější variantou je, když předvedeme zvuk v určité 

situaci, momentálním rozpoložením – např. vzteklý pes. 
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 Co se stalo? Připravíme si sérii zvuků (audionahrávky nebo předvedeme), ze 

kterých děti hádají, co se asi mohlo stát? Následně mohou vymýšlet příběh 

vztahující se ke zvuku.  

 Skupinová hra „Potichu, potichoučku“ – vybrané dítě sedí se zavázanýma očima 

uprostřed kruhu tvořeného dětmi. Ty si mezi sebou co nejtišeji předávají předmět, 

který vydává zvuk (např.: zvoneček, klíče, ozvučený míček). Jestliže dítě se 

zavázanýma očima zaslechne zvuk předmětu, ukáže tím směrem. Určí-li směr 

správně, vymění si místo s nešikou, jemuž se předmět rozezněl (Bednářová, 

Šmardová, 2007; Žáčková, Jucovičová, 2007; Kutálková, 2005). 

3.2.2.3 Rozvoj sluchové diferenciace 

V rámci rozvoje sluchové diferenciace zařazujeme následující cvičení:  

 Poznávání písně podle melodie. 

Od čtyř let můžeme přidat následující činnosti:  

 Poznávání hudebních nástrojů po zvuku. 

 Poznávání počtu zvuků – na hudební nástroj zahrajeme jeden až čtyři stejně dlouhé  

a silné tóny, za každý zvuk dá dítě před sebe např. knoflík. Počet tónů 

přizpůsobíme věku. Od pěti let již nemusí být tóny ani stejně dlouhé a silné. 

 Rozlišování slov, která se od sebe liší hláskou, samohláskou. Je dvojice slov stejná? 

Zpočátku je vhodné aktivitu podpořit obrázkem s daným předmětem, později 

zařazujeme jen sluchové rozlišování. Je dobré se slovy utvářet věty, protože to 

napomáhá k uvědomění a chápání významu, a také k jejich rozlišení.  

 Určování délky zvuku – krátké x dlouhé tóny (Bednářová, Šmardová, 2007). 

Od pěti let dále zařazujeme:  

 Zvuky z krabičky – do stejných krabiček dáme různé materiály (např.: korálky, 

čočku, rýži, kamínky, písek, těstoviny, šroubky aj.), dítě krabičkami zatřese a hádá, 

co v nich může být. Také lze vytvořit dvě krabičky se stejným materiálem, dítě pak 

po zvuku hledá krabičky se stejným obsahem. Je vhodné, abychom dětem ukázali, 

co v krabičkách je, a předvedli si jejich zvuk při zatřesení. Toto cvičení podporuje 

také rozvoj sluchové paměti.  

 Hra na tichou poštu. 

 Rozlišování shodných a neshodných slov – zařazujeme složitější úkoly, např.: 

diferenciaci slov podle délky (váha x váhá), měkčení (plný x plní) atd. Můžeme 

zařadit i slova nesmyslná. Nejdříve je vhodné začít se slovy, která se liší první 
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hláskou, poté slovy, která se liší poslední hláskou, a v poslední řadě zařazujeme 

slova, která se liší hláskou uprostřed (Bednářová, Šmardová, 2007; Žáčková, 

Jucovičová, 2007). 

3.2.2.4 Rozvoj sluchové analýzy a syntézy 

K rozvoji sluchové analýzy a syntézy zařazujeme následující aktivity:  

 Vytleskávání či vydupávání slabik, doprovázení říkanek, rozpočítadel. 

Od čtyř let můžeme přidat další činnosti: 

 Rozklad slov na slabiky a jejich vytleskávání. 

 Hledání a tvoření rýmů – můžeme podpořit obrázky s předměty, jejichž názvy se 

rýmují. 

 Poznávání počtu slov ve větě – nejprve volíme věty krátké, jednoduché – bez 

předložek a zvratných zájmen, postupně věty prodlužujeme. Za každé slovo dá dítě 

před sebe např. kostičku. (Př. vět: Maminka vaří polévku. Maminka vaří 

zeleninovou polévku. Moje maminka vaří zeleninovou polévku.) 

 Hledání slov podle počáteční slabiky, např.: která slova začínají na slabiku ko-? 

Později hledáme slova podle počáteční hlásky.  

Od pěti let zařazujeme též tyto činnosti: 

 Určování počtu slabik ve slově. 

 Hledání slov s určitým počtem slabik – zpočátku je vhodné tuto činnosti podpořit 

obrázky vztahujícími se ke slovům, které může dítě třídit podle počtu slabik. 

 Určování delších slov – dítě ze dvou slov určí to, které je delší. Úkol může být pro 

děti obtížný, proto zpočátku můžeme vypomoci prostřednictvím znázornění počtu 

slabik (např. knoflíky). 

 Slovní fotbal – jmenují se slova vždy podle poslední slabiky ve slově. 

 Určování počáteční/poslední/prostřední hlásky ve slově (např. při určování hlásky 

uprostřed slova se ptáme: „Je ve slově krtek r?“).  

 Skupinové hry – dospělý vysloví větu: „Kdo tu je, kdo se na D jmenuje?“ a děti 

mezi sebou vyhledávají toho, jehož jméno nebo příjmení začíná na danou hlásku. 

Případně může využít variantu hry týkající se názvů předmětů: „Co tu je, co se na 

K jmenuje?“ Děti vyhledávají v místnosti a říkají názvy předmětů, které onou 

hláskou začínají. 
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 Hra na roboty – děti se promění v roboty a komunikují mezi sebou tak, že 

jednotlivá slova slabikují (např.: Po-dej-mi-ru-ku.), (Bednářová, Šmardová, 2007; 

Žáčková, Jucovičová, 2007). 

3.2.2.5 Rozvoj sluchové figury a pozadí 

Následující výčet aktivit je vhodný zařazovat přibližně od pěti let.  

 Hra na kočku – určíme, jaký zvuk má myš (později nahradíme slovem). Kočka 

odpočívá – dítě si položí hlavu na složené ruce na stole. Hlavu zvedne, jakmile 

mezi zvuky uslyší „zvuk myši“.  

 Uslyšíš-li dané slovo, tleskni – s dítětem se domluvíme na slově, které když uslyší, 

tleskne (nebo vloží knoflík do misky). Říkáme slova, mezi něž v různých 

intervalech zařadíme domluvený výraz. Obtížnější variantou je, když dítěti čteme 

nebo vyprávíme příběh, v jehož průběhu má dítě na domluvené slovo zareagovat. 

Dítě by se mělo soustředit jak na domluvené slovo, tak na děj příběhu. 

 Všechno lítá, co peří má. 

 Na danou slabiku tleskni – domluvíme se na určité slabice, na kterou bude dítě 

reagovat např.: tlesknutím, jestliže ji ve slově uslyší. Slova s danou slabikou 

zařazujeme v různých intervalech. Vyslovujeme pomalu a zřetelně (Bednářová, 

Šmardová, 2007). 

3.2.2.6 Rozvoj sluchové paměti 

V rámci rozvoje sluchové paměti zařazujeme cvičení, jako např.:  

 Učení se písničkám, básničkám, říkadlům, rytmizování (Bednářová, Šmardová, 

2007). 

 „Tyto aktivity patří k nejvšestrannějším – uplatní se nejen sluch, ale i pohyb, 

rozšíří se slovní zásoba, podpoří se schopnost rytmizace textu“ (Kutálková, 

2005, str. 55). Současně dochází k rozvoji slovní paměti a jazykového citu. 

 Pověřit dítě, aby někomu předalo krátký vzkaz. 

 Pořadí zvuků – dítě má před sebou kartičky, na nichž jsou obrázky věcí/zvířat, které 

dělají určité zvuky. Dospělý předvede tři zvuky za sebou. Dítě má vybrat obrázky, 

které se ke zvukům vztahují, a seřadit se tak, v jakém pořadí byly dospělým 

předvedeny. Postupně se mohou počty zvyšovat a časem můžeme zvuky nahradit 

slovy (Žáčková, Jucovičová, 2007; Bednářová, Šmardová, 2007; Kutálková, 2005). 
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Činnosti vhodné od pěti let: 

 Přijela tetička z Číny a přivezla kouzelný kufřík – v kufříku přivezla nejrůznější 

dárky, zpočátku se můžeme zaměřit na zvířata. První dítě z něj vybalilo první zvíře: 

„slon“. Druhé dítě zopakuje první slovo a přidá své. Ostatní děti vždy zopakují 

předchozí slova v pořadí, jak byla vyslovená, a přidají k tomu další slovo, takže se 

řada slov rozšiřuje. Je vhodné určit nějakou námětovou skupinu – jídlo, zvířata, 

hračky aj., tím podpoříme rozvíjení slovní zásoby, uvědomování si slov 

nadřazených a podřazených a současně rozvíjíme abstraktní myšlení. Zpočátku je 

ideální skupina o velikosti šesti až osmi dětí. Obdobou této hry je hra – Až půjdu na 

severní pól, vezmu si s sebou… 

 Rozvíjení vět – stanovíme holou větu a úkolem dětí je větu postupně rozvíjet, každé 

dítě přidá do věty slovo. Např. Jitka peče. Jitka peče koláč. Jitka peče sladký koláč. 

Jitka peče sladký švestkový koláč.  

 Hledání obrázků slyšených slov – dítěti řekneme několik názvů, ideálně tři až čtyři. 

Potom před něj předložíme více obrázků, mezi nimiž jsou také obrázky, jejichž 

název dítě slyšelo. Tyto obrázky vybere a seřadí je v pořadí, jak je slyšelo. 

 Opakování – dítě po dospělém opakuje řadu slov, vět, reprodukuje text příběhu. 

 Zadávání více pokynů najednou (Bednářová, Šmardová, 2007). 

3.2.2.7 Rozvoj vnímání a reprodukce rytmu 

K rozvoji vnímání a reprodukce rytmu lze zařadit následující činnosti: 

 Rytmizování s hudebními nástroji, zpívání.  

 Určování shodnosti dvou rytmických struktur – dospělý vyťuká dvě krátké 

rytmické struktury a dítě určuje, zda zněly stejně či rozdílně. Později zařazujeme 

menší počet tónů. 

 Zaznamenávání rytmických struktur – dítěti vysvětlíme a ukážeme postup, kdy 

krátké tóny vyznačí tečkou a dlouhé tóny vyznačí čárkou. Zadáváme dva až tři 

tóny, můžeme zařadit též slova s krátkou či dlouhou samohláskou. 

 Rytmus podle nálady – děti by si měly uvědomit, že každý člověk má svůj rytmus, 

který se ale v některých situacích může změnit – př.: rytmus člověka unaveného, 

naštvaného, smutného atd. Děti se pokouší určitou náladu vyjádřit rytmem – např. 

vyťukáváním, vydupáváním, hrou na hudební nástroj (Bednářová, Šmardová, 2007; 

Žáčková, Jucovičová, 2007). 
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3.2.3 Hmat  

Zpočátku svého vývoje bere dítě do ruky vše, co jde. Postupem času se předměty 

objevují převážně na obrázcích a dítě tak nemá možnost si vše reálně osahat. Velkou část 

informací se také dozvídá jen slovně. Hmatové informace jsou především pro předškolní 

dítě přirozenou součástí světa. Jejich nedostatek může způsobit, že slova budou v dítěti 

vyvolávat omezenou představu. 

Hmat je velice důležitou podmínkou pro rozvoj jemné motoriky i pohybové koordinace. 

Dítě ho nejčastěji uplatňuje při práci různého charakteru a v přírodě. 

K rozvoji hmatu se dá využít řada aktivit uvedených pro rozvoj jemné motoriky. Dále 

můžeme také zařadit: 

 Poznávání předmětů hmatem – dítě poslepu poznává předměty denní potřeby, 

hračky, malá plastová zvířátka, plyšové hračky. Můžeme mu dát za úkol, aby ze 

skupiny předmětů našlo jednu konkrétní věc podle popisu. 

 Třídění předmětů podle tvaru se zavázanýma očima. 

 Poznávání materiálu hmatem – např.: kůra stromu, šroubky, molitan, kamínky, 

odstřižky látek aj. 

 Poznávání vlastností – dítě dostane do ruky předmět a podle hmatu popíše, jaký je, 

např. studený, hrubý, těžký, kulatý apod. Touto hrou současně rozvíjíme slovní 

zásobu. 

 Kdo je to? – Dítě ohmatáním obličeje, vlasů, rukou určuje své kamarády či blízké 

(Kutálková, 2005). 

3.2.4 Chuť a čich 

To samé, co bylo výše řečeno o hmatu, můžeme povědět i o chuti a čichu. Chuť a čich 

bychom měli podporovat především v běžných situacích – při vaření, při jídle, na zahradě, 

při nákupech. Jídla a nápojů je v dnešní civilizované společnosti dostatek, možná proto si 

je zapomínáme vychutnávat a v jídelním rituálu se často odbýváme. Někteří nad jídlem ani 

příliš nepřemýšlí, nebo třeba jen nad množstvím kalorií. Proto je vhodné děti vést 

k chuťovým a čichovým prožitkům. K tomu můžeme využít následující činnosti: 

 Ochutnávání – společně s dítětem připravujeme různé potraviny a necháváme ho je 

ochutnat. Můžeme mu také zavázat oči a dávat mu ochutnávat malé kousky 

potravin. Dítě se snaží určit chuť a druh potraviny. Činnost můžeme doplnit 
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informacemi, z čeho se potravina vyrábí, z čeho roste. Současně rozvíjíme slovní 

zásobu. 

 Poznávání čichem – princip je stejný jako u ochutnávání, jen nyní posuzujeme vůni. 

Lze využít květin, koření, kosmetiky, potravin …  

Při obou aktivitách je nutné dát pozor na alergické reakce (Kutálková, 2005). 

3.2.5 Propriocepce  

Jedná se o vnímání pohybů vlastního těla a tělesného schématu. Propriocepce je úzce 

provázána s obratností a hmatem. Umožňuje nám např. pohyb ve tmě či se zavřenýma 

očima, nápodobu pohybu mluvidel, aniž bychom si na pusu viděli, nápodobu pohybů, aniž 

bychom nad tím museli složitě přemýšlet. Nácvik tělesného schématu podporuje rozvoj 

pravolevé orientace a směrového vnímání. 

„Výrazné poruchy v této oblasti se nazývají dyspraxie. Děti s dyspraxií jsou 

charakterizovány jako nešikovné, jejich pohyby jsou nekoordinované, mají obtíže při 

malování, psaní, ale i stříhání nůžkami, jsou neobratné v tělocviku, neumějí házet míčem. 

Jsou nejisté, když mají projevit schopnost rovnováhy“ (Pokorná, 2001, str. 188). Současně 

byly poruchy ve vnímání tělesného schématu doloženy u dětí s dyslexií. Obtíže se 

projevují v pravolevé orientaci na vlastním těle i v prostorové orientaci (Pokorná, 2001). 

Děti s dysfunkcemi mývají vnímání vlastního tělesného schématu často narušené, což 

vyvolává obtíže např. při tělesné výchově, aerobiku, tanci (Žáčková, Jucovičová, 2007). 

Rozvoj propriocepce můžeme podpořit činnostmi: 

 Pojmenováváme jednotlivé části těla a dítě je na sobě ukazuje. U menších dětí se 

části těla nejdříve dotkneme, pojmenujeme ji a pak vyčkáváme, až to samé udělá  

i dítě. 

 Části těla můžeme ukazovat na velkém obrazu, nákresu lidského těla, figuríně, 

hračce, dítě po nás ukazuje a pojmenovává na sobě, nebo také na figuríně, obrazu. 

Na panenkách a figurínách můžeme také napodobovat polohy, postoje a pohyby 

těla. 

 Dítě může části svého těla určovat též poslepu, nebo je na sobě ukazovat před 

zrcadlem. Také můžeme zařadit poznávání osob ohmatáním jejich obličeje. Dětmi 

oblíbenými bývá také obkreslení obrysu těla a vkreslování jednotlivých částí. Lze 

zařadit dokreslování obrázků lidské postavy, skládání puzzle s lidskou postavou.   
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 Vhodné jsou hry, kdy děti provádějí pohyby podle návodu („Honzo vstávej“, 

„Tajný vůdce“ – děti podle někoho opakují pohyby, určené dítě hádá, kdo je 

vůdcem). Pantomima (např. předvádění nějaké profese) nebo „hra na akvabely“ 

(děti leží na zemi a svými těly vytváří obrazce podle předlohy, pokynů).  

 Jóga, relaxace, dechová či rytmizační cvičení také pomáhají při nácviku vnímání 

schématu vlastního těla. 

 Zavážeme dítěti oči a lehce se ho dotkneme na nějakém místě na těle, ruku ihned 

odtáhneme. Dítě má za úkol dotknout se na stejném místě.  

 Poznávání hmatem – do většího sáčku umístíme několik předmětů, které se dají 

snadno rozlišit (např.: tužka, klíč, lžíce, kolíček, hřeben aj.). Dítěti zavážeme oči, 

vloží jednu ruku do sáčku a snaží se pohmatem poznat jednotlivé předměty. Jestliže 

se mu to jednou rukou nedaří, může do sáčku vložit i druhou ruku a pokoušet se 

poznat předměty oběma rukama. Předmět, který správně určí, může ze sáčku 

vyndat ven. 

 Dítě si lehne na velký arch papíru a dospělý obkreslí jeho postavu. Poté dítě 

povstane a do obrysu namaluje detaily obličeje, vlasy, zakreslí prsty na rukou, 

namaluje oblečení atd. 

 Malování na záda – dítěti na záda malujeme jednoduché obrazce, zpočátku velké, 

později menší. Dítě se pokouší uhádnout, co jsme mu na záda namalovali. Malovat 

můžeme též do dlaně, přičemž dítě má zavřené oči. 

 Poznávání tvarů podle šablon – do kartonu vyřízneme otvory v určitých tvarech 

(např.: kolečko, srdíčko, vlnovku, čtverec aj.). Dítě objíždí otvor prstem a snaží se 

určit tvar. 

 Pohyb poslepu – dítě má zavázané oči a dospělý mu dává pokyny k určitému 

pohybu – např.: sáhni si na nos, pohlaď si ucho, udělej tři kroky vpřed, zatleskej, 

namaluj zpaměti pastelkou domeček aj. 

 Nápodoba pohybů – dítě stojící vedle dospělého se snaží napodobit jeho pohyby. 

Nejdříve je vhodné začít jednou rukou a stejnou stranou (př.: pravá ruka pohladí 

pravou tvář). Vystřídáme obě strany. Poté zařadíme pohyby přes osu (př.: levá ruka 

sáhne na pravé ucho). Dále střídáme ruce, ale zatím provádějí pohyb jen na stejné 

straně těla či na střed. Na závěr střídáme všechny možnosti. Náročnější variantou 

je, když stojí dítě a dospělý naproti sobě. V takové situaci je zpočátku vhodné, když 
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si oba označí stejnou ruku mašličkou (Žáčková, Jucovičová, 2007; Sindelarová, 

1996; Kutálková, 2005). 

3.3 Řeč 

„Řeč je jedna z výlučně lidských schopností, která není vrozená, ale na svět si přinášíme 

určité vrozené dispozice. Bez řečového kontaktu a styku s mluvícím okolím by se tato 

dispozice nerozvinula“ (Klenková, 2000, str. 18). 

Řeč umožňuje rozvoj intelektu, aby se však mohla řeč rozvíjet, je zapotřebí obratnosti, 

smyslových schopností a kvalitního přísunu informací. Děti se řeči učí nejvíce 

napodobováním dospělých (Kutálková, 2005). 

U řeči rozlišujeme složku receptivní
16

 a expresivní
17

. Je-li omezená složka receptivní, 

dítě řeč vnímá, ale nerozumí zcela jejímu obsahu. Úroveň expresivní složky je ovlivněna 

bohatostí slovní zásoby, artikulací, rychlostí vybavování slov a také ovládáním 

gramatických kategorií (jinak řečeno jazykový cit). Opožděný vývoj v jednotlivých 

oblastech může mít neblahý vliv na rychlost čtení, porozumění čtenému textu i písemný 

projev (Zelinková, 2012). 

3.3.1 Důležitost dílčích oblastí expresivní složky řeči: 

 Slovní zásoba – utváří se od prvních řečových kontaktů s dítětem. Její omezený 

rozsah má vliv na správnost porozumění textu, neschopnost domýšlet si text nebo 

budoucí děj. Pro dítě je obtížné mluvit, psát, sdělit své vědomosti a zážitky. Slovní 

zásoba ovlivňuje úspěšnost studia a uplatnění se v životě. 

 Artikulace – dítě by mělo srozumitelně mluvit přibližně ve věku 4 – 5 let, není-li 

tomu tak, měli by rodiče zajistit logopedickou péči a podle doporučení odborníka 

s dítětem denně cvičit. Nesprávná artikulace totiž může ovlivňovat čtení, psaní  

a celkovou úspěšnost dítěte. Často se však výslovnost izolovaných hlásek 

(nejčastěji r, ř, l) spontánně upraví v průběhu prvního ročníku na ZŠ díky nácviku 

čtení i celkovému dozrávání. 

 Rychlost vybavování slov – tato dovednost umožňuje člověku plynule se 

vyjadřovat. Obtíže v této oblasti postihují nejen rychlost vybavování slov, ale také 

v rychlém jmenování písmen a čísel, což je časté např. u dyslektiků. 

                                                
16

 receptivní složka řeči = porozumění řeči  
17 expresivní složka řeči = vyjadřování, mluvení 
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 Jazykový cit – jestliže má dítě dostatečně rozvinutý jazykový cit, je schopné se 

správně gramaticky vyjadřovat dříve, než si gramatiku začne osvojovat. Deficit 

v jeho rozvoji s sebou přináší obtíže v osvojování mateřského i cizího jazyka 

(Zelinková, 2012). 

Dítě by mělo ve věku tří až čtyř let mluvit ve větách a souvětích, umět skloňovat  

a časovat a postupně by mělo v jeho řeči docházet k začleňování většiny slovních druhů. 

Pro malé dítě je zdrojem porozumění řeči, aktivní slovní zásoby, informací a modelem 

komunikace dospělý člověk, to on mu vytváří vzor. Okouká od nás, do jaké míry věnujeme 

komunikaci pozornost, učí se tvoření dialogu (jak mluvíme, nasloucháme, rozvíjíme téma, 

jaké máme neverbální projevy). Proto je potřeba dávat pozor, jak s dítětem (i jak před ním) 

komunikujeme a jak se k němu chováme. Když po nás dítě něco chce, věnujme mu 

pozornost. Když s ním mluvíme, je důležité navázat oční kontakt, být trpělivý a vyhnout se 

nedbalým odpovědím. 

V rámci podpory vývoje řeči jsou důležité oblasti, přístupy a metody: 

 Rozvoj všech kvalit vnímání – pro rozvoj řeči má nepostradatelný význam 

především zrakové a sluchové vnímání.  

 Rozvoj motoriky – jak již bylo zmíněno výše (podkapitola zabývající se rozvojem 

motoriky), jemná a hrubá motorika je úzce provázána s motorikou mluvidel. Proto 

je zapotřebí rozvíjet všechny oblasti motoriky. Náměty na rozvoj oromotoriky viz 

zmíněná podkapitola. 

 Názornost – aby dítě správně pochopilo význam slova, je důležité, aby si spojilo 

slovní pojem s konkrétním předmětem, mělo s ním zkušenost zrakovou, sluchovou, 

hmatovou, čichovou, mohlo si ho vyzkoušet. Získává zkušenosti a představy  

o věcech a jevech. 

 Vytváříme situace podněcující mluvení – povídáme si s dítětem, zajímáme se o to, 

co vidělo, prožilo, co dělalo, kde bylo. Nutné je úroveň rozhovoru přizpůsobit věku 

dítěte, aby nás pochopilo a mohlo nám odpovědět. Jestliže dítě nedokáže odpovědět 

slovy (kvůli menší slovní zásobě), necháme ho, aby odpovědělo neverbálně. 

 Opakování – dítě k odpovědím na naše otázky potřebuje více času, někdy je pro něj 

obtížné vyjádřit co chce, co dělá, důvody proč. Občas máme i my problém dítěti 

porozumět. Proto je důležité se jednoduše vyptávat, a čemu jsme porozuměli, to po 

dítěti zopakovat, čímž ho ubezpečíme o pochopení a dodáme mu odvahu k další 

konverzaci. 
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 Pojmenování – je vhodné komentovat vše, co dítě vidí, slyší, dělá, ale třeba též cítí 

nebo si myslí. Jednoduše popisujeme momentální dění, naše jednání, pocity. 

Rozvíjíme tím u dítěte řeč, navazujeme s ním kontakt, komunikaci i spolupráci. 

 Metoda korekční zpětné vazby – jestliže děti špatně mluví, je vhodnější místo 

opravování a napomínání zopakovat to, co řeklo, ve správné formě. Současně mu 

tím poskytujeme správnou podobu sdělení. 

 Metoda rozšířené imitace – imitace s expanzí – po dítěti zopakujeme jeho výpověď 

a připojíme k ní slovo nebo informaci, např.: dítě ukazuje na míč a komentuje: 

„Míč.“ Dospělý opakuje: „Ano, to je míč. A je to červený míč.“ Dítě po dospělém 

zopakuje: „Červený.“ Dospělý dodává: „Ano, červený. Tvoje čepice je také 

červená.“ 

 Metoda alternativních otázek – „Tato metoda podněcuje ke slovnímu vyjádření  

a k přemýšlení (volbě). „Je to… nebo…?““ (Bednářová, Šmardová, 2007, str. 72). 

 Metoda doplňování vět či příběhů – motivujeme dítě k dokončení věty, kterou jsme 

začali. Případně může doplňovat či dokončit známý příběh (Bednářová, Šmardová, 

2007). 

Činnosti vhodné od čtyř až pěti let věku dítěte: 

V tomto věku by dítě mělo mluvit v rozvinutých větách a v souvětích, mělo by mít 

bohatou slovní zásobu natolik, aby zvládlo spontánně komunikovat. 

 Hry se slovy s cílem rozvíjet chápání a tvoření nadřazených a podřazených 

pojmů (panenka – hračka). 

 Hry se slovy s cílem vytvářet protiklady (malý x velký). 

 Hry, během nichž tvoříme zdrobněliny (stůl – stolek – stoleček). 

 Hry se slovy zacílené na stupňování přídavných jmen (velký – větší – největší). 

 Pojmenování charakteristické barvy předmětu (citron – žlutý, louka – ? Dítě 

doplní). 

 Povídání si o věcech denní potřeby, k čemu nám slouží? 

 Poznávání a pojmenování charakteristik předmětů. 

 Povídání o zvířátkách – jejich charakteristické znaky, kde žijí, názvy jejich 

mláďat. 

 Povídání si o tom, co vykonáváme v jednotlivých částech dne. 

 Společné prohlížení knížek, čtení básniček, příběhů. 

 Vyprávění děje podle obrázků. 
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 Reprodukce básniček, písniček, rozpočitadel. 

 Procvičování oromotoriky (Bednářová, Šmardová, 2007). 

Činnosti vhodné od pěti až šesti let věku dítěte: 

V tomto věku se řeč dítěte blíží projevu dospělého, dítě mluví gramaticky správně, 

slovní zásoba je dostatečná, aby se dokázalo smysluplně a souvisle vyjádřit. Také 

výslovnost by měla být již správná, ale případná patlavost je do sedmi let považována za 

fyziologickou. 

 Hry se slovy s cílem chápat a tvořit antonyma, synonyma, homonyma. 

 Co k sobě patří? – Dítě podle významu přiřazuje ke slovům další pojmy (př.: hrnec 

– poklička). 

 Pojmenování charakteristiky předmětu (míč – kulatý, bonbon – ? Dítě doplní). 

 Vysvětlení významu slova – např. co je vidlička. 

 Ze skupiny slov vybrat pojmy, které do ní nepatří – př.: kočka, vrabec, hřebík, kapr. 

 Přirovnání – dospělý řekne slovo, k němuž dítě hledá přirovnání, např. ostrý jako 

nůž, tichý jako…  

 Dítě vysvětluje význam přirovnání – např.: lež jako věž. 

 Na obrázku dítě najde a pojmenuje věc, která je nesmyslná, je špatně. 

 Dítě posuzuje, zda tvrzení, která mu říkáme, jsou pravdivá či naopak. 

 Domýšlení a pojmenování toho, co by se stalo, kdyby… např.: šel pán přes přechod 

na červenou. 

 Řešení situací – jak by se dítě v určitém případě zachovalo – např. co uděláš, když 

sestřičce sníš její čokoládu? 

 Pojmenování činnosti pro určitou profesi.  

 Pojmenování aktivit, které můžeme vykonávat v jednotlivých ročních obdobích. 

 Řazení obrázků podle děje s následným vysvětlením, popisem. 

 Hádanky; předčítání (s vysvětlením nových slov, následnou reprodukcí textu). 

 Tvoření vět ze zadaných slov (př. pták, strom, hnízdo); dokončování vět. 

 Doplňování slov ve správném tvaru do příběhu, který je proložen obrázky – 

dospělý čte text a dítě vybírá z obrázků a doplní správné slovo (příloha č. 4). 

 Rozpoznávání vět, které jsou nesprávně utvořené, např.: pes honila kocour. 

 Popisování – dítě popisuje, co dospělý právě udělal. Aktivitu lze otočit, dítě 

vykonává pohyby nebo ukazuje předměty podle popisu dospělého (Bednářová, 

Šmardová, 2007; Kutálková, 2005). 



65 

 

3.4 Matematické představy 

„Na vytváření matematických představ se podílí mnoho dílčích schopností a dovedností 

z oblasti motoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, řeči“ 

(Bednářová, Šmardová, 2007, str. 73). Proto většinu námětů pro rozvoj ostatních dílčích 

funkcí můžeme využít též při rozvíjení matematických představ.  

Aby dítě bylo schopno řešit správně matematické úkoly ve škole, je nutné, aby přesně 

pochopilo zadání úkolu. Proto je v předškolním věku důležité zaměřit se na správné 

vnímání slovních pokynů a rychlé rozpoznání, nebo porovnání množství prvků. Dítě si 

musí osvojit pojmy, aby na ně mohlo správně reagovat (Kutálková, 2005). 

Na rozvoj matematických představ mají vliv také ostatní dílčí funkce. Jestliže v nich 

dochází k oslabení, dítě může mít následně obtíže v podobě záměny matematických 

symbolů, nesprávné porozumění instrukcím, nesprávné chápání matematických pojmů. 

Oslabená krátkodobá paměť nepříznivě ovlivňuje počítání zpaměti. Oslabené prostorové 

vnímání může snižovat výkony v geometrii i aritmetice. Na geometrii může neblaze 

působit také oslabená grafomotorika.  

Pomalejší nebo opožděný rozvoj předčíselných představ může vyvolávat obtíže 

v utváření pojmu přirozeného čísla, s orientací na číselné řadě, dále při zapisování a čtení 

čísel, při matematických operacích s čísly a řešení slovních úloh a další (Bednářová, 

Šmardová, 2007). 

Ve věku od tří až čtyř let zařazujeme činnosti: 

Při rozvíjení matematických představ v tomto věku bychom měli dbát na dostatek 

manipulativních činností spojených s verbálními podněty. V průběhu her, ale též 

každodenních aktivit, využíváme pojmů (např.: o velikosti – velký/malý, délce – 

kratší/delší/vyšší/nižší, šířce – široké/úzké, množství – hodně/málo/stejně atd.), které 

umožňují porovnávat a později vytvářet představy o množství. K osvojování pojmů 

pomáháme také přiřazováním – např. vytvoříme řadu z kostek a dítě postaví druhou řadu 

ze stejného množství; nebo vyzveme dítě, aby na stůl k hrnečkům rozdalo stejně talířků. 

 Třídění předmětů podle určitých vlastností: 

 Předmětů podle barvy, velikosti – např. korálky, kostky, dílky ze stavebnice. 

 Nádobí – podle druhu a velikosti – např. sklenice, hrnky, talíře… Také třídíme 

příbory, podle druhu a místa uložení. 

 Obrázky – podle druhu – např. zvířata, nábytek, dopravní prostředky aj. 
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 Oblečení – dítě může pomoci při skládání a třídění čistého oblečení podle 

majitele, barvy, doby pro použití, místa uložení apod. 

 Nákup – podle druhů potravin a místa jejich uložení. 

 Porovnávání a řazení tří předmětů podle velikosti s využitím pojmů 

největší/nejmenší. 

 Seznamování s číselnou řadou – v tomto věku především prostřednictvím říkanek 

(např.: Jedna, dvě, Honza jde.). Dítě by již mělo být schopné rozlišit jeden a dva 

předměty. Postupně přidáváme třetí prvek prostřednictvím spontánního 

pojmenování a společného počítání předmětů. Tento postup podporujeme 

ukazováním na počítané předměty a dbáme na to, aby dítě ukázalo na daný předmět 

jen jednou. 

 Určování geometrických tvarů – kruh a čtverec (Bednářová, Šmardová, 2007). 

Ve věku čtyři až pět let zařazujeme aktivity: 

 Stále zařazujeme třídění prvků podle vlastností. Přidáváme třídění objektů do 

souborů, aby docházelo k uvědomování společných vlastností. Zahrnujeme 

soubory: dopravní prostředky, pečivo, ovoce, zelenina, nábytek, nádobí, oblečení, 

hudební nástroje, sportovní potřeby, zvířata, stromy, květiny atd. 

 Pracujeme s nejméně třemi prvky, dítě je řadí podle velikosti, váhy, výšky, délky; 

budujeme pojmy. Řazení podporujeme v rámci hry, např. při navlékání korálků, 

které navlékáme podle určitého vzoru; stavění se stavebnicí, vymalovávání aj. 

 Dítě by mělo mít v tomto věku pasivně osvojené tyto pojmy: malý/velký, 

málo/hodně, všechny, krátký/dlouhý, úzký/široký, nízký/vysoký, prázdný/plný, 

lehký/těžký, stejně, menší/větší, kratší/delší, nižší/vyšší, méně/více, některé, 

žádné. Procvičujeme pojmy také z prostorové orientace – nahoře, dole, níže, 

výše, vpředu, vzadu, první, poslední. Kolem pátého roku postupně přidáváme 

také pojmy vpravo, vlevo, uprostřed. 

 Podporujeme v osvojování množství do pěti prvků. Činnosti zařazujeme do 

běžných aktivit (např.: v domácnosti, při nakupování) a her (např.: domino, 

člověče, nezlob se). Umožníme dítěti, aby mohlo předměty počítat a vytvářet s nimi 

skupiny v daném počtu. 

 Určování geometrických tvarů – ke kruhu a čtverci připojíme trojúhelník.  

 Práce s pracovními listy zaměřenými na rozvoj matematických představ.  

 Činnosti můžeme provádět formou her:  
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 Dej sem stejně – dospělý z několika předmětů, např. kostiček, poskládá řadu. 

Dítě má za úkol složit stejně dlouhou řadu. Dítě nemusí umět počítat, na počtu 

tolik nezáleží, dítě má přijít na systém přikládání svého předmětu k našemu. 

 Kde je více a kde méně – dítě se snaží odhadem určit, na které hromádce je více 

prvků. Zpočátku volíme velký rozdíl v počtu prvků, později rozdíl zmenšujeme. 

Postupně přidáváme pojem stejně. 

 Rozdělování hromádky na stejné díly. Další variantou je, když zadáme dítěti 

úkol, aby hromádku rozdělilo po určitém počtu prvků – po dvou, po třech 

(Bednářová, Šmardová, 2007; Kutálková, 2005). 

Ve věku pěti až šesti let zařazujeme:  

 Nutnost zrakové diferenciace, aby dítě dokázalo číst a psát číslice. 

 Nutnost zrakové analýzy a syntézy, aby došlo k uvědomění si části a celku. 

 V rámci prostorové orientace upevňujeme pojmy: první, poslední, uprostřed, 

prostřední, předposlední, hned před, hned za, mezi, vpravo nahoře, vlevo dole…  

 Podpora orientace v čase, aby ze strany dítěte docházelo k vnímání časového sledu 

a uvědomovalo si následnost dějů. 

 Z hlediska řeči se zaměřujeme na pochopení a aktivní používání pojmů: některé, 

alespoň jeden, žádné, nic, stejně, méně, více, o jeden méně, o jeden více, 

dohromady. K osvojování pojmů využíváme manipulativních činností s předměty. 

Pojmy zařazujeme také do pokynů, např.: postav komín tak, aby žádná z kostek 

nebyla žlutá. 

 V rámci třídění objektů do souborů přidáváme skupiny: nápoje, řemesla, nálady. 

Můžeme také zařadit činnost, kdy má z objektů vybrat ten, který se do skupiny 

nehodí, a vysvětlit proč. 

 Zařazujeme třídění podle barvy, velikosti, tvaru, vlastností a dalších kritérií, 

přičemž můžeme zvolit i několik kritérií najednou. Ke zmiňovaným námětům je 

vhodné přidat: 

 Stromy – listnatý, jehličnatý; zvířata – podle místa, kde žijí, podle potravy; 

dopravní prostředky podle způsobu pohybu, využití. 

 Geometrické tvary – třídění podle tvaru, velikosti a barvy, zařazujeme i několik 

kritérií současně, např.: malý červený kruh. Připravíme si sadu geometrických 

tvarů o různých velikostech, tvarech a barvách, dítě může určovat jejich počty 

podle daných charakteristik. 
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 Lze zařadit třídění slov podle počtu slabik. 

 Řazení předmětů – dítě by již mělo umět seřadit vzestupnou i sestupnou řadou 

alespoň pět předmětů, např. podle velikosti, odstínu barvy.  

 Dítě by také mělo zvládat počítat alespoň do šesti, ale s porozuměním pojmu čísla, 

nejde o pouhé mechanické naučení řady. Zařazujeme aktivity, při nichž dítě počítá 

prvky ve skupině i vytváří skupiny s určitým počtem prvků. Stále procvičujeme 

pojmy stejně/méně/více. Vhodné je využití her jako domino, člověče, nezlob se, 

karty. 

 Knoflíková házená – dítě dostane max. 6 knoflíků a snaží se je hodit do misky. 

Když misku netrefí, dospělý knoflík sebere a uschová do dlaně. Na konci dítě 

spočítá, kolika knoflíky se trefilo do misky a snaží se dopočítat, kolik knoflíků má 

dospělý v ruce, jimiž se dítě do misky netrefilo. 

 Pracovní listy – dítě by již mělo umět s pracovními listy pracovat. 

 Určování geometrických tvarů – ke kruhu, čtverci a trojúhelníku připojujeme 

obdélník (Bednářová, Šmardová, 2007). 

3.5 Koncentrace pozornosti  

Koncentrace pozornosti je základní podmínkou k tomu, aby se dítě mohlo učit 

s porozuměním. K rozvoji koncentrace dochází současně při všech cvičeních, bez 

soustředění bychom činnosti s dětmi vykonávat nemohli.  

„Cvičení, která jsou zaměřena na koncentraci pozornosti, vyžadují přesnost provádění 

úkolu. Proto by dítě mělo být k pečlivosti a přesnosti vybízeno, a pokud vidíme, že se jeho 

kvalita práce snižuje, raději cvičení přerušíme“ (Pokorná, 2007, str. 18). V takovém 

případě přerušíme práci klidně a bez výčitek, dítě se snažíme povzbudit pochvalou, že se 

mu práce dařila. 

Příkladem vhodné činnosti je cvičný list k nácviku koncentrace pozornosti – podle 

Kleber, Kleber, Haas. Obsahuje rámečky, jejichž součástí je několik řádků. V těchto 

řádcích se nepravidelně opakuje několik obrázků. Podle věku a schopnosti soustředění 

dítěte mu zadáme úkol, aby vyškrtávalo současně jeden až čtyři obrázky. Náročnost úkolu 

se dá stupňovat též výběrem obrázků, méně výrazné obrázky jsou náročnější na 

soustředění. Úkol by neměl být pro dítě jednoduchý, ani složitý (Pokorná, 2007), (ukázka 

v příloze č. 5). 
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3.6 Paměť 

Paměť je ovlivněna úrovní koncentrace pozornosti a smyslovou modalitou, kterou 

informace přichází (Zelinková, 2012). 

Porucha v procesu zapamatování je označována jako jedna z příčin dyslexie. Dítěti 

působí obtíže při psaní, čtení i v matematice. Potíže se objevují již v první třídě, kdy dítě 

přes opakované nacvičování obrazů slabik a slov není schopné si je vtisknout do paměti, 

jako ostatní děti. Mají problém s jejich znovupoznáváním a ještě větší při jejich 

reprodukci. Nácvik psaní je pro ně tedy obtížnější než nácvik čtení (Pokorná, 2001). 

K systematickému rozvoji paměti využíváme všechny modální oblasti (Pokorná, 2007). 

Můžeme tedy zařadit cvičení z jednotlivých oblastí (především aktivity na rozvoj paměti), 

které byly zmíněny v předchozích podkapitolách.  

3.7 Myšlení 

Rozvoj myšlení probíhá současně při všech činnostech zaměřených na rozvoj dílčích 

funkcí, které byly již v předchozích podkapitolách popsány. Myšlení však úzce souvisí 

především s vývojem řeči. Dítě okolo šestého roku „začíná využívat myšlenkových operací 

jako je schopnost analýzy a syntézy (důležitý předpoklad pro čtení, psaní, počítání), dále 

abstrakce a konkretizace, je schopno vytvářet analogie, třídit informace. Pro výuku 

matematiky je zvláště důležité chápání vztahů funkčních a časových, schopnost oddělit část 

od celku, vnímání protikladů a vztahů nadřazenosti – podřazenosti, příčiny a následku“ 

(Žáčková, Jucovičová, 2007, str. 28). 

V rámci rozvoje myšlení lze zařadit např. tyto činnosti: 

 Třídění předmětů dle určitého kritéria – podle barvy, tvaru, velikosti a materiálu. 

Nejdříve třídí hračky, poté zařazujeme předměty z okolí, obrázky, geometrické 

tvary apod. Jinou variantou tohoto cvičení je, když má dítě podle určitého znaku 

vyhledávat předměty v místnosti nebo na obrázcích. 

 Protiklady – dospělý řekne slovo a dítě se snaží říct jeho opak, např.: malý – velký. 

U menších dětí uvádíme celé věty, např.: „Citron je kyselý, jablko je…“  

 Zobecnění – dáme dítěti pokyn, aby jmenovalo soubor pro určité objekty, např.: 

„Slepice, koza, ovce jsou? …Zvířata.“ U menších dětí, které v tomto úkolu 

selhávají, použijeme opačný postup, př.: „Pověz mi, jaká znáš zvířata?“ Obtížnější 
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variantou je, když mají děti jmenovat objekty podle určitého znaku, např.: „Pověz 

mi, co všechno roste na stromě?“ 

 Správné, nebo ne? – Dospělý říká věty a dítě určuje, zda jsou pravdivé a správné. 

Např.: „Myš je menší než moucha.“ 

 Patří k sobě, nebo ne? – U této aktivity zpočátku využíváme hraček, předmětů, 

posléze obrázků, tvarů, nakonec se omezíme jen na slova. Dítě určuje, který 

předmět do skupiny prvků nepatří, např.: píšťalka, bubínek, trumpeta, medvídek. 

 Řešení situací – dospělý navrhuje různé situace „co by se stalo, kdyby…“ nebo „ 

jak by ses zachoval, kdyby…“ a dítě odpovídá. Zpočátku je vhodné využívat 

obrázků, později lze zadávat jen slovně. 

 Cvičení analogií – dospělý předříkává slova, ke kterým se dítě snaží vymyslet 

vhodnou dvojici, např.: les – houby.  

 Hry se slovy – dítě má za úkol vymýšlet věty, jejichž slova budou začínat na 

stejnou hlásku. 

 Tvoření slov do rýmu. 

 Vymýšlení jednoduchých říkanek, příběhů. 

 Dovyprávění příběhu (Žáčková, Jucovičová, 2007). 

Z uvedeného výčtu činností vhodných pro rozvoj dílčích funkcí a z popisu obtíží, které 

mohou být oslabením těchto funkcí vyvolány, vyplývá, že je důležité zaměřit se na rozvoj 

všech dílčích funkcí. Rozvoj jedné dílčí funkce často napomáhá k rozvoji několika dalších 

funkcí, jsou provázané, proto bychom jejich rozvoj neměli zanedbávat. I zdánlivě méně 

důležitá dílčí funkce se totiž může v konečném výsledku významně podílet na úspěchu.  

V současné době existuje velká řada publikací, které nabízejí pestrou paletu činností pro 

rozvoj dílčích funkcí. K dostání jsou také publikace s pracovními listy. Na trhu se objevuje 

mnoho edukačních hraček. Je však potřeba vybírat s rozvahou, především u hraček. Velké 

množství hraček spíše roztěká dětskou pozornost, než aby ji rozvíjelo. 
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4 ŠKOLNÍ ZRALOST 

Tato kapitola přibližuje problematiku školní zralosti. Mnohé bylo řečeno již 

v předchozích kapitolách, proto se autorka v této části zaměří na stručný popis oblastí 

školní zralosti, co by mělo dítě při nástupu do školy zvládat, proč je to důležité a jaké 

následky může vyvolat případné oslabení jednotlivých oblastí. Školní zralost se posuzuje 

v souvislosti se zápisem dítěte do školy. Ke školní zralosti se často vyjadřují také učitelky 

mateřské školy, které mohou provádět orientační pedagogicko-psychologickou diagnostiku 

v souvislosti se školní zralostí. Není-li dítě dostatečně zralé, je možnost odložit jeho školní 

docházku o rok. Ani tuto problematiku neopomene autorka v této kapitole zmínit.  

Z hlediska školní zralosti je posuzováno několik oblastí, v rámci nichž se, mimo jiné, 

zaměřuje pozornost na úroveň rozvoje dílčích funkcí, které jsou jedním z předpokladů pro 

úspěšný start ve škole. 

Zahájením školní docházky vstupuje dítě do nové etapy života, je to mimořádná událost 

v životě dítěte a jeho rodiny (Bednářová, Šmardová, 2010). Dítě tím získává novou roli 

školáka, na niž se formou hry připravovalo v rodině a předškolním zařízení (Bartoňová, 

2010). 

V průběhu předškolního období dochází k tělesnému vývoji, k vývoji psychických 

struktur a celé osobnosti dítěte. Na konci této etapy je nutné posoudit, zda úroveň vývoje 

odpovídá nárokům, kterým bude jedinec v počátcích školní docházky čelit. Je nutné 

zodpovědět si otázku, zda má dítě dostatečně vyzrálé struktury CNS a mozku, aby bylo 

připraveno a schopno rozvíjet činnosti a projevy, které jsou se vstupem do školy spjaty. 

Předčasné nebo opožděné umístění dítěte do vzdělávacího procesu může ohrozit jeho 

optimální rozvoj a také narušit jeho zdraví. „Na základě ověřených poznatků a zjištěných 

obecných charakteristik dítěte na počátku školní docházky lze vyvozovat potřebnou úroveň 

rozvoje schopností a dovedností, které jsou důležité pro úspěšné učení ve škole a celkové 

zvládání nároků školních situací“ (Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012, str. 69). 

Proto u dětí posuzujeme jejich školní zralost, která je jedním z předpokladů, že je jedinec 

na školu připraven po stránce fyzické, psychické i sociální. Školsky zralé dítě dosahuje ve 

svém vývoji takového stupně, že je schopné se účastnit vyučovacího procesu. Prvním 

kritériem zápisu je dosažení věkové hranice šesti let do 31. srpna příslušného roku 

(Bartoňová, 2010). Současná právní úprava školského zákona připouští i zápis mladších 
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dětí, které dosáhnout věku šesti let od počátku školního roku do konce roku kalendářního 

ve školním roce, ve kterém zahajují školní docházku (Školský zákon). Nicméně věk není 

zcela rozhodující pro zahájení školní docházky, šestileté dítě totiž nemusí být nutně 

školsky zralé. V případě zjištění nedostatků, oslabení v některých oblastech, je vhodné 

zvážit odklad školní docházky o rok (Bartoňová, 2010). 

4.1 Školní zralost a školní připravenost  

V literatuře se můžeme setkat s několika termíny, nejčastěji však s pojmy školní zralost  

a školní připravenost. Někteří autoři je užívají záměnným způsobem, jiní je naopak 

rozlišují a jejich významy vysvětlují následovně:  

 Školní zralost 

 Jedná se o vývojové charakteristiky z velké části determinované biologickými 

činiteli a zráním (Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012). Školsky zralé dítě 

dosahuje takového stupně vývoje, že je schopné se bez větších obtíží účastnit 

výchovně-vzdělávacího procesu (Bednářová, Šmardová, 2010). 

 Zrání organismu a CNS vede ke zlepšení regulačních kompetencí, emoční 

stability, odolnosti vůči zátěži, dále ovlivňuje lateralitu, motorickou  

a senzomotorickou koordinaci, manuální zručnost a také rozvoj zrakového  

a sluchového vnímání (Vágnerová, 2012). 

 Školní připravenost 

 V rámci školní připravenosti se jedná o kognitivní, emocionálně-sociální, 

pracovní a somatické kompetence, které dítě nabývá a rozvíjí prostřednictvím 

učení a sociálních zkušeností (Bednářová, Šmardová, 2010). 

 Učení a sociální zkušenosti, především z rodinného prostředí, ovlivňují postoj 

ke škole, hodnotu a smysl školního vzdělávání, které dítě přejímá od svých 

rodičů. Dítě by si mělo touto cestou osvojit kompetence k určitému 

společenskému chování, které je v souladu se společenskými normami, mělo 

by se naučit rozlišovat různé role a s nimi spojené chování. Také by mělo nabýt 

určité úrovně jazykových kompetencí a schopnosti jejich využití v komunikaci. 

K různým vývojovým změnám, které jsou podmíněny procesem zrání a učení, dochází 

právě v období mezi šestým a sedmým rokem. Většina těchto změn je významná pro 

úspěšné zvládnutí školních požadavků (Vágnerová, 2012). 
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4.2 Posuzované oblasti školní zralosti 

Z hlediska školní zralosti se posuzuje úroveň následujících oblastí:  

 somatický vývoj a zdravotní stav, 

 kognitivní funkce, 

 práceschopnost, 

 zralost osobnosti (emocionálně-sociální zralost), (Bednářová, Šmardová, 2010). 

4.2.1 Somatický vývoj a zdravotní stav  

Tělesnou zralost a zdravotní stav posuzuje praktický či odborný lékař. Při posuzování 

školní zralosti může lékař dát v určitých případech podnět k podrobnějšímu vyšetření  

u odborného lékaře, např. psychologa, psychiatra, neurologa aj. (Bednářová, Šmardová, 

2010). Nejčastěji se však posuzuje výška a hmotnost, ačkoliv tyto údaje jsou nejméně 

průkazným ukazatelem, protože se skutečnou školní zralostí souvisejí jen málo 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Doba nástupu do školy je stanovena na 6. rok dítěte. J. A. Komenský také určil tuto 

dobu jako nejvhodnější pro zahájení školní docházky, nicméně i on varoval před možnou 

nezralostí některých dětí (Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012). Fyzicky zralé dítě je 

schopné přesnějších pohybů, své pohyby lépe koordinuje, kontroluje svou mimiku, je 

schopné zvládnout fyzické nároky školní docházky (např. vydržet déle sedět při 

vyučování). Dochází ke změně tělesných proporcí, postava se protahuje, končetiny 

prodlužují. Děti dosahují tzv. „filipínské míry“, tedy že ruka natažená přes vzpřímenou 

hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně hlavy (Skorunková, 2011). Vytrácí se dětská 

zaoblenost, osifikují se zápěstní kůstky, zpevňuje se zádové svalstvo a dochází k druhé 

dentici (Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012). 

Dítě by mělo růstem i fyzickými dispozicemi odpovídat této věkové hranici, nicméně ne 

všechny děti jí odpovídají. Některé jsou malé, drobné a slabé a mohou být ohroženy 

zvýšenou unavitelností a ve skupině vyspělejších dětí se mohou dostavit pocity 

méněcennosti. Problémové je také chronické a často se opakující onemocnění, které 

oslabuje dětský organismus a může ovlivnit školní úspěšnost dítěte (Žáčková, Jucovičová, 

2007). Zahájení školní docházky by se mělo důkladně zvážit u dětí zatížených rizikovými 

faktory v průběhu gravidity, porodu nebo poporodní fázi a také u dětí se smyslovou nebo 

tělesnou vadou (Bednářová, Šmardová, 2010). Fyzická zralost jako předpoklad školní 
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úspěšnosti sama o sobě nestačí, dítě musí být zralé i v ostatních oblastech (Žáčková, 

Jucovičová, 2007). 

4.2.2 Kognitivní funkce  

Dostatečná úroveň rozumových schopností a rovnoměrný vývoj v dílčích oblastech je 

předpokladem pro úspěšné osvojování trivia. Děti, jejichž vývoj kognitivních schopností je 

opožděný nebo ve vývoji značně zaostávají, nejsou dostatečně zralé a je vhodné udělit jim 

odklad školní docházky a věnovat jim zvýšenou péči. V případě, že má dítě dobré 

rozumové schopnosti, ale projevuje se nezralost v jedné z oblastí, je důležité posoudit míru 

této nezralosti v kombinaci s dalšími faktory jako trpělivost, schopnost koncentrace 

pozornosti, reakce na neúspěch apod. V každém případě je nutné dítě motivovat 

k činnostem, které podpoří rozvoj dané oblasti. U dětí nadaných, které ve svých 

dovednostech převyšují věk, mají hlubší zájmy a vědomosti, je možné zahájit školní 

docházku před dovršením šesti let, nicméně takový krok je nutné pečlivě zvážit 

(Bednářová, Šmardová, 2010). 

Kognitivní předpoklady zahrnují následující schopnosti: 

 Vizuomotorika a grafomotorika 

Je zapotřebí, aby mělo dítě rozvinutou vizuomotoriku
18

, protože ovlivňuje 

každodenní činnosti, sebeobsluhu, kreslení, psaní, přepis textu atd. Dítě by mělo být 

schopné plynule a nepřerušovaně obtáhnout linii jednotažného cviku.  

Psaní do velké míry ovlivňuje též úroveň obratnosti grafomotoriky. Dítě by mělo 

zvládnout nakreslit lidskou postavu a domek. Kresba by již měla obsahovat detaily, 

kresba postavy by měla být proporcionálnější a měly by být správně připojeny 

jednotlivé části těla. Linie by měla vykazovat určitou jistotu a plynulost. Dále by dítě 

mělo umět nakreslit „ostré zuby na pile“, jejichž provedení vyžaduje zvládnutí šikmých 

čar a též změnu směru ve vedení čáry. Také by mu nemělo dělat problém kreslení 

horních smyček, které předpokládá schopnost křížení šikmých čar a uvědomění si 

směru vedení čáry (ukázka v příloze č. 6). 

Je důležité, aby dítě mělo osvojené určité pracovní návyky při kreslení jako je 

správné držení psacího náčiní, správné postavení ruky při kreslení a psaní, uvolněná 

ruka, přiměřený tlak na podložku, celkové držení těla při kreslení. 

                                                
18 vizuomotorika – koordinace oko – ruka  
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Oslabení v těchto oblastech může mít za následek: potíže s osvojováním tvarů 

písmen, neplynulé tahy při psaní, zvýšený tlak na podložku, kolísavá velikost a sklon 

písma, snížená úprava písemného projevu, nečitelnost, snížená rychlost psaní, zvýšená 

chybovost, obtížné učení z vlastních poznámek (Bednářová, Šmardová, 2010). 

 Řeč 

Řeč má mimořádný význam, protože umožňuje rozvoj myšlení, má vliv na kvalitu 

poznávání a učení, slouží k dorozumění a vytváření společenských vztahů.  

Z hlediska foneticko-fonologické roviny by dítě mělo správně rozlišovat  

a vyslovovat hlásky mateřského jazyka. Do pěti let je nesprávná výslovnost považována 

za fyziologickou, v rámci širší normy ji lze tolerovat až do sedmi let. V takovém 

případě je však na místě dítěti věnovat odbornou péči se zaměřením na navození 

správné výslovnosti. Pokud se neupraví, je důležité přistoupit k logopedické terapii 

(Bednářová, Šmardová, 2010). Správná výslovnost je důležitá, jelikož její případné 

nedostatky se často projeví ve čtení a psaní, protože dítě píše tak, jak si diktuje.  Děti, 

které neumí hlásky R a Ř, mají po nástupu do školy ještě nějaký čas na jejich docvičení, 

protože slabikáře počítají s náročností těchto hlásek a zařazují je v rámci výuky písmen 

až v poslední řadě (Kutálková, 2005). 

V rámci lexikálně-sémantické roviny by dítě mělo rozumět své mateřské řeči, chápat 

instrukce, výklad, pojmy, sdělení, vyprávění. Mělo by mít svému věku přiměřenou 

slovní zásobu, aby bylo schopné souvisle a smysluplně pojmenovat své myšlenky, 

vnímání a prožívání; popsat obrázky, události, vyprávět; chápat a užívat nadřazené  

a podřazené pojmy, antonyma, synonyma, homonyma.  

Z hlediska morfologicko-syntaktické roviny by dítě mělo v řeči užívat všechny 

slovní druhy, slova správně ohýbat (skloňovat a časovat), tvořit věty a souvětí.  

V rámci pragmatické roviny by dítě mělo mít osvojené takové dovednosti, aby bylo 

schopné si vyžádat nebo oznámit nějakou informaci, vyjádřit vztahy, pocity, prožitky, 

události; jeho řeč by měla mít regulační funkci (prostřednictvím řeči dosahuje cíle, 

usměrňuje sociální interakce), být schopné dialogu a též užívat prvků neverbální 

komunikace (oční kontakt, mimika, gesta).  

Oslabení řeči může mít za následek: nesprávná výslovnost a artikulační neobratnost 

se nepříznivě promítají do čtení a písemného projevu; čtení a psaní je negativně 

ovlivňováno též problémy ve fonematickém uvědomování; obtížné zapamatování 

verbálních informací, instrukcí; menší slovní zásoba, snížená slovní pohotovost  
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a obratnost; nedostatky v porozumění řeči, chápání textu, výkladu, zadání, metafor 

apod.; snížený jazykový cit, problémy v aplikaci gramatických pravidel; pasivita 

v komunikaci a nechuť komunikovat, které mají negativní vliv na utváření sociálních 

vztahů (Bednářová, Šmardová, 2010). 

 Auditivní vnímání 

Sluchové vnímání a paměť jsou důležité pro rozvoj řeči a s ní spojeným myšlením. 

Jako podklad pro čtení a psaní je důležité fonematické uvědomování a schopnosti jako 

naslouchání, rozlišení figury a pozadí, sluchová diferenciace, sluchová analýza  

a syntéza, sluchová paměť a vnímání rytmu.  

Dítě by mělo být schopné pozorně vyslechnout pohádku, vyprávění, protože školní 

práce je z velké části postavena na dovednosti naslouchat. Oslabení schopnosti 

naslouchání s sebou přináší obtíže jako nezájem o pohádky/příběhy/vyprávění, potíže 

naslouchat pokynům, výkladu, negativně se promítá do komunikace, kdy dítě není 

schopné druhého vyslechnout. 

Aby se dítě mohlo soustředit na určitý sluchový podnět, je potřeba ho nejdříve 

vyčlenit z ostatních zvuků, tedy odlišit figuru a pozadí. Děti s oslabením v této oblasti 

bývají označovány jako nesoustředěné, neposlouchající, mají potíže zachytit důležité 

informace ze svého okolí nebo instrukce a pokyny od dospělého, obtížně se soustředí na 

mluvené slovo, nechají se snadno vyrušit jinými zvukovými podněty. 

Sluchová diferenciace je důležitá pro vývoj řeči, výslovnosti, a ve škole pro psaní  

a čtení, protože správné rozlišení hlásek umožňuje dítěti správně určit sykavky, 

měkké/tvrdé a znělé/neznělé souhlásky, krátké/dlouhé samohlásky a následně je správně 

napsat nebo přečíst. Ovlivňuje také uplatnění gramatických pravidel a odlišení 

krátké/dlouhé samohlásky souvisí také s vnímáním rytmu. Oslabení sluchového 

rozlišování se negativně promítá do písemného projevu, při kterém dítě chybuje 

v měkčení, v délkách, zaměňuje znělé a neznělé souhlásky, sykavky, projevuje se 

vyšším počtem gramatických chyb (především v souvislosti s aplikací vzorů 

podstatných a přídavných jmen) a ve čtení dochází k záměnám v měkčení.  

Sluchová analýza se uplatňuje při psaní textu, kde je potřeba si uvědomit slabiky  

a hlásky, z nichž se slovo skládá, rozlišit hranice slov a vyčlenit slova z vět. Oslabení 

v této oblasti se projevuje potížemi v psaní, kdy dochází k obtížnému rozlišení hranic 

slov v písmu, jejich komolení, vynechávání písmen, slabik, záměn písmen, inverze 

v jejich pořadí, zvyšuje se počet gramatických chyb. Sluchová syntéza se uplatňuje při 
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čtení, kde je potřeba z hlásek složit slovo. Její oslabení s sebou přináší potíže ve čtení, 

obtížné spojování písmen do slabik, slabik do slov, podporuje vytváření náhradních 

technik čtení, čtení je nepřesné a pomalé, dítě obtížně vnímá obsah přečteného. 

  Protože se většina informací ve škole sděluje verbálně, je důležité, aby dítě bylo 

schopné tyto auditivní informace zachytit, zpracovat a uchovat, aby s nimi mohlo 

později nakládat. Zde se tedy uplatňuje sluchová paměť. Její oslabení se může 

projevovat obtížemi při učení básniček a textů z paměti, neschopností reprodukovat 

pohádku/příběh/výklad, potížemi zachytit a uchovat instrukce, slova, věty; promítá se 

také do písemného projevu (např. diktát, pětiminutovka, diktovaný zápis), kdy dítě 

může vynechávat části informací. 

Vnímání rytmu se uplatňuje v hudební výchově, ale také v matematice (může 

pozitivně ovlivnit chápání číselných řad či násobků), psaní i čtení. Podílí se na 

rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. Oslabení této oblasti s sebou přináší obtíže 

při učení básniček, říkanek, obtížné zvládání rozpočitadel, rytmizace, problémy 

roztleskat slabiky ve slově (Bednářová, Šmardová, 2010). 

 Vizuální vnímání 

Úroveň zachycení a zpracování vizuálních vjemů významně ovlivňuje čtenářské  

a další dovednosti, mimo to je zrakové vnímání jednou z podmínek pro úspěšné 

zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov, číslic a čísel. Aby se dítě naučilo správně 

číst, je zapotřebí, aby mělo vyzrálé tyto schopnosti: rozlišení figury a pozadí, zraková 

diferenciace, analýza a syntéza, záměrné vedení očních pohybů, vizuální paměť, 

vizuomotorická koordinace.  

Dítě by mělo umět pojmenovat barvy a odstíny (např. zelená, světlezelená, 

tmavozelená), mělo by zvládnout k sobě přiřadit dva předměty ve stejném barevném 

odstínu. 

Rozlišení figury a pozadí je schopnost, která nám umožňuje soustředit se na potřebný 

vizuální podnět a ostatní zrakové podněty upozadit. Oslabení či nevyzrálost této 

schopnosti může způsobovat ztíženou orientaci na ploše s více prvky, obtížnou 

koncentraci na jednotlivé prvky, jejich splynutí s pozadím. 

Z hlediska zrakové diferenciace je důležité, aby dítě zvládalo odlišit detaily, horno-

dolní a pravo-levé postavení, které pomůže, aby při čtení nedocházelo k zaměňování 

písmen, číslic, inverzi v jejich pořadí. Oslabení v této oblasti má za následek záměny 

písmen, číslic, matematických znaků lišících se detailem, záměny písmen a číslic 
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lišících se horno-dolní polohou, záměny písmen a číslic lišících se v poloze pravo-levé, 

zrcadlení písmen, pomalejší osvojování tvarů písmen, pomalejší tempo čtení, zvýšenou 

chybovost při čtení. 

Pro čtení, psaní, počítání je také důležité, aby dítě dokázalo vnímat celek i jeho části. 

Zraková analýza umožňuje vnímat detaily a části celku mezi sebou porovnat a určit 

jejich shodnost či neshodnost. Oslabení v oblasti zrakové analýzy a syntézy může 

zapříčinit pomalejší tempo při osvojování písmen, jejich obtížné zapamatování, dochází 

častěji k záměnám; obtížím v matematice; problémům v naukových předmětech, např. 

při práci s mapou. 

Obzvláště důležitý je správný pohyb očí zleva doprava, shora dolů, které jedinci 

umožňuje vnímat a uvědomovat si posloupnost, čím začíná a čím pokračuje řádek, 

slovo, slabika, číslo. Uplatňuje se při čtení, psaní, v matematice. Oslabení vedení očních 

pohybů může způsobovat obtížnou koncentraci na aktuálně čtený text, přeskakování či 

opakování řádků v textu, přeskakování částí slov při čtení, záměnu v pořadí písmen, 

pomalé tempo při čtení. 

Zapamatování zrakově vnímaného podnětu významně ovlivňuje učení a osvojování 

si dovednosti číst a psát. Oslabení vizuální paměti může mít za následek obtížné 

zapamatování a vybavování si tvarů písmen, jejich vzájemné odlišení, a celkově se 

oslabení negativně promítá do učení (Bednářová, Šmardová, 2010). 

 Prostorové vnímání a vnímání času 

Dobrá orientace v prostoru je důležitá, protože člověku usnadňuje každodenní život. 

Dítě by se mělo orientovat v blízkém okolí i vzdáleném prostoru, mělo by chápat 

prostor v rovině horno-dolní, předozadní i pravolevé. Mělo by umět porovnat a seřadit 

předměty podle velikosti. Dále by mělo správně vnímat své tělesné schéma, správně 

vnímat i používat základní pojmy, které se k prostorové orientaci vztahují. Na vytváření 

představ o prostoru se podílí motorika, hmat, zrak, sluch, později i řeč. Oslabení v této 

oblasti může mít za následek obtížnou orientaci v prostoru, nesprávné porozumění  

a používání pojmů vztahujících se k prostorové orientaci, obtížnou orientaci v textu při 

čtení i psaní, inverzi pořadí písmen i číslic v textu, obtíže v matematice (číselné řady 

vzestupné, sestupné, geometrie), obtížné zorientování se v mapě, neschopnost zápisu do 

slepé mapy, obtíže s orientací v notovém zápise; obtížné uvědomování si směru vedení 

pohybu při sportu, hrách, v tanci; obtíže v sebeobsluze, při rukodělných činnostech, při 

manipulaci s předměty. 
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Dítě by mělo mít osvojené základní časové pojmy, správně chápat čas a jeho 

posloupnost. Správné vnímání času a časové posloupnosti umožňuje smysluplné 

zacházení s časem a možnost si ho zorganizovat, hospodařit s ním při učení, 

zautomatizování opakujících se činností. Promítá se také do čtení, psaní, počítání, 

umožňuje vnímání pořadí písmen ve slovech, v abecedě, číslech, násobilce apod. 

Oslabení může vést k inverzi pořadí nebo vynechání písmen a číslic při čtení a psaní, 

obtížnému osvojování vědomostí uspořádaných v určitém sledu (např. dny v týdnu, 

abeceda), obtížnému předjímání děje a promyšlení následku, obtížné orientaci 

v hodinách a minutách, obtížnému hospodaření s časem při učení 

(krátkodobé/dlouhodobé cíle, učební strategie atd.), chybám v pořadí úkonů 

(Bednářová, Šmardová, 2010). 

 Matematické představy 

Aby si dítě bezpečně osvojilo matematické dovednosti, je nutné, aby se rozvíjelo 

mnoho schopností a dovedností, které jsou předpokladem ke zvládání učiva 

matematiky. Mezi ně patří hrubá a jemná motorika, prostorová a časová orientace, řeč, 

zrakové vnímání, sluchové vnímání, paměť. Dítě by mělo rozumět a umět užívat 

základní pojmy vztahující se k prostorové orientaci (např.: nahoře, dole, vpředu, vzadu, 

pod, nad, před, za, mezi, hned před, hned za, první, poslední…), pojmy vztahující se 

k porovnání, třídění, řazení, množství, umět rozlišit detaily, určit polohy předmětů, 

vnímat rytmus.  

Oslabení matematických představ může mít za následek obtížné chápání pojmu 

přirozeného čísla, obtíže s orientací v číselné řadě, se zápisem a čtením čísel, 

problematické zvládání základních operací, obtížné chápání podstaty násobení a dělení, 

potíže při řešení slovních úloh, problematický přechod k abstraktnímu myšlení 

(Bednářová, Šmardová, 2010). 

4.2.3 Práceschopnost  

Práceschopnost zahrnuje kvality jako zájem o učení, chuť poznávat, schopnost záměrné 

(volní) koncentrace pozornosti na danou činnost, věku přiměřený smysl pro povinnost, 

zodpovědnost, uvědomění si potřeby dokončení úkolu, určitá míra samostatnosti. Toto vše 

umožní dítěti, aby mohlo při výuce využít své mentální předpoklady, dílčí schopnosti  

a dovednosti. Na úrovni práceschopnosti se podílí vyzrálost CNS, vyzrálost osobnosti  

a také dosavadní výchova. Rovněž je důležité, aby dítě umělo respektovat určitá pravidla, 

limity.  
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Školsky zralé dítě dokáže sedět potřebnou dobu v lavici, věnovat pozornost učiteli, jeho 

výkladu, soustředit se na práci, respektovat autoritu, dítě by mělo projevovat zájem  

o činnosti úkolového typu, při plnění být samostatné, soustředěné, vytrvalé, mělo by umět 

pracovat v klidu (Bednářová, Šmardová, 2010). Bude se po něm vyžadovat, aby pracovalo 

bez vyzvání, bez ohledu na lákavost a přitažlivost úkolu, aby úkol vypracovalo samostatně, 

a i přesto, že pro něj není přitažlivý, ho dokončilo ve stanoveném čase. Zároveň se musí 

snažit podat co nejlepší výkon (Mertin, Gillernová, 2010). 

Oslabení s sebou přináší problémy výukové i výchovné, nesoustředěnost na výklad  

a školní činnosti, nesystematickou práci s množstvím chyb, dítě nemusí stíhat dokončit 

práci, což přináší neúspěch a stres, ztrátu motivace, vyčerpání, únavu (Bednářová, 

Šmardová, 2010). 

4.2.4 Osobnost, emocionálně-sociální zralost 

Po zahájení školní docházky jsou na vyzrálost osobnosti dítěte kladeny vysoké nároky, 

a to jak na oblast emocionální, tak na oblast sociální. Přiměřeně věku by mělo být dítě 

emocionálně stabilní, zvládat své emoce, mít schopnost sebeovládání a být odolné vůči 

frustraci. Právě v tomto ohledu bývají mezi dětmi velké rozdíly, některé děti jsou např. 

radostné, vyrovnané a zvídané, jiné ostýchavé, úzkostné, snadno rezignují, další těžko 

ovládají zklamání a zlost apod. 

Je také důležité, aby dítě mělo osvojeny určité sociální dovednosti a bylo adaptabilní. 

Tzn., že se dítě dokáže odloučit na nějaký čas od rodiny, umí respektovat cizí autoritu, být 

v jiném prostředí s jinými lidmi, dokáže se začlenit do skupiny vrstevníků a komunikovat 

s nimi, řídit se podle pravidel, ale také dát najevo své potřeby; umí spolupracovat. Také by 

mělo mít určitou míru empatie, mělo by mít osvojena základní pravidla slušného chování. 

Podstatná je také určitá míra autonomie a sebedůvěry.  

Dítě by mělo zvládat dodržovat určitá pravidla, dokázat zhodnotit následky svého 

chování (pod vedením dospělého), přiměřeně věku mít smysl pro povinnost, umět 

překonávat překážky a unést prohru, respektovat udržování pořádku (Bednářová, 

Šmardová, 2010). 

Nedostatečná vyzrálost se u dětí může projevovat zvýšenou dráždivostí, emoční 

labilitou, obtížemi v soustředění, snadnější unavitelností. Tyto projevy jim znesnadňují 

adaptaci na školu a plnění jejích požadavků (Vágnerová, 2012). 

Oslabení může mít za následek obtížné hledání kamarádů, nesnadné uplatnění  

a prosazení se ve skupině, problém projevit a uhájit své potřeby, nízké sebevědomí, 
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sebehodnocení, strach, pocity nepochopení, dítě se může stát obětí šikany; pocity napětí  

a úzkosti, nechuť navštěvovat školu, psychosociální problémy.  

Všechna tato popsaná kritéria nám mohou pomoci k odhalení dětí, u nichž je zvážení 

odkladu školní docházky na místě (Bednářová, Šmardová, 2010). 

4.2.5 Sebeobsluha, samostatnost 

Dítě by mělo mít osvojeny dovednosti z oblasti hygieny, oblékání, stolování. Mělo by 

zvládat včasný odchod na toaletu, mít osvojeny základní návyky v rámci používání WC, 

umí si umýt ruce, obličej, vyčistit si zuby, utřít se; pozná, kdy si ruce nebo ústa umýt, umí 

samostatně, správně a včas použít kapesník, zakrývá si ústa při kašlání, zívání, kýchání, 

pozná své oblečení, zapne a rozepne si knoflíky, zip, umí si zavázat tkaničky, pozná rub  

a líc, přední a zadní část oblečení, samostatně se oblékne i svlékne, uloží své věci na určité 

místo. Správně drží a používá příbory, u stolu se chová podle běžných pravidel, přinese  

a odnese tác, samostatně si nalije nápoj. 

Nevyzrálost může být ve škole velkým problémem, mohou se dostavit pocity 

bezradnosti, beznaděje, strachu, úzkosti, méněcennosti (Bednářová, Šmardová, 2010). 

Mezi časté příčiny školní nezralosti patří nedostatečný somatický vývoj, nedozrálost 

CNS, projevy neurotického charakteru, sociální nezralost často z velké části zapříčiněná 

nepodnětným a nestimulujícím prostředím (Bartoňová, 2010). 

4.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika v MŠ 

Učitelka mateřské školy provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku dítěte, ač 

psychologickou část skromnějšími prostředky, než psycholog.
19

 Cílem diagnostiky by měla 

být další odborná činnost, intervence. 

V rámci pedagogické diagnostiky se hodnotí obsahy výchovy a vzdělávání, tedy 

posouzení vědomostí, dovedností, návyků, které si dítě v průběhu výchovy a vzdělávání 

osvojilo. Cílem je zhodnotit výchovné působení na dítě a zjistit stav, který je následně 

východiskem pro případné změny.  

V rámci psychologické diagnostiky se posuzuje rozdílnost aktuálních stavů člověka ve 

srovnání se stavem minulým nebo v porovnání s jinými lidmi. U dětí jsou předmětem této 

diagnostiky psychologické zvláštnosti jedince (např. dispozice – inteligence, paměť, 

                                                
19

 Rozlišení diagnostiky na pedagogickou a psychologickou není jen v tom, který odborník ji provádí, ale 
také na jaké jevy se diagnostika zaměřuje a k čemu má sloužit.  
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pozornost), psychické stavy (např. nálady) a vlastnosti (např. povahové, sociální). S její 

pomocí lze hodnotit vývojovou úroveň dítěte, zjistit případné odchylky od věkové normy, 

jejich závažnost, případně i příčiny.  

V pedagogické diagnostice se používají metody pozorování, rozhovor, testové metody, 

dotazník, analýza hry. Předškolní pedagogové mohou v rámci psychologické diagnostiky 

využívat metody jako např.: anamnestický rozhovor s rodiči; vybrané diagnostické nástroje 

využívané v PPP, nejčastěji jsou předškolními pedagogy využívány dva testy
20

  – Jiráskův 

Orientační test školní zralosti a Kresba lidské postavy. Pedagogové v MŠ mohou 

k hodnocení využívat i jiné produkty a výtvory dětí (např. modelování, lepení, stříhání aj.). 

Mohou také využívat techniky psychologické či speciálněpedagogické diagnostiky, např.: 

Test rizika poruch čtení a psaní (Švancarová, Kucharská) nebo Pozorovací schéma 

k posouzení školní způsobilosti (Kondáš) aj. 

Při pedagogicko-psychologické diagnostice dítěte předškolního věku se sledují 

především oblasti, které vycházejí z kurikula předškolní výchovy:  

 rozvoj pohybových dovedností  

 osvojování návyků 

 zvyšování kvality poznávacích funkcí 

 rozvoj vědomostí 

 rozlišování prostorové a časové orientace 

 rozvoj předčíselných představ 

 rozvoje sociálních dovedností 

 úroveň školní zralosti 

Výsledky diagnostiky se zaznamenávají do záznamových karet či archů pro každé dítě 

zvlášť, nebo v rámci jedné třídy do sešitu, kde jsou uvedeny výsledky diagnostiky všech 

dětí. Doporučuje se dlouhodobě shromažďovat ukázky plnění úkolů v jednotlivých 

oblastech, které budou dokumentovat pokrok dítěte. Každé dítě tak může mít své portfolio. 

Diagnostiku můžeme z hlediska doby, kdy je uskutečňována, rozlišit na: 

 Vstupní – cílem je poznat vývojové charakteristiky a osobnost dítěte při nástupu do 

MŠ, při vytváření programu pomáhá přizpůsobit tento program individuálním 

potřebám dítěte, dále pomáhá se zařazením dítěte do vhodné skupiny. 

                                                
20 MŠ by měla být s PPP domluvena o užívání těchto testů, aby dítě při následné diagnostice v PPP 

nevyužívalo předchozí zkušenosti, která by mohla ovlivnit výsledek, neboť by se psychologovi mohlo 
dítě zdát vyspělejší, než jak by tomu ve skutečnosti bylo.  
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 Průběžnou – prostřednictvím které předškolní pedagog zjišťuje pokroky dítěte, 

naplňování vzdělávacího programu, efektivitu použitých metod, výsledky 

jednotlivých dětí apod. 

 Výstupní – pomáhá zhodnotit průběh výchovy a vzdělávání v MŠ, např. 

v souvislosti se školní zralostí dítěte. Někteří předškolní pedagogové vstupují do 

kontaktu s odbornými pracovišti (např. PPP) z důvodu zhodnocení školní zralosti 

dítěte, nebo se základní školou, v níž by dítě mělo zahájit školní docházku, které 

předávají informace vztahující se k případným speciálním vzdělávacím potřebám 

konkrétního dítěte. 

„Pro učitelky mateřských škol je nutné, aby si ujasnily vztah mezi kurikulem předškolní 

výchovy a diagnostikou“ (Mertin, Gillernová, 2010, str. 82). Aby mohly diagnostiku 

provádět, musejí vědět, co je cílem a obsahem vzdělávání, jak bude vzdělávání probíhat, 

jaké činnosti se při něm budou realizovat apod.   

Pedagogická diagnostika se uplatňuje při evaluaci vzdělávacích programů
21

, 

vzdělávacích potřeb
22

, edukačního prostředí
23

, výuky
24

. Významná je v případě přebírání 

oddělení v MŠ jinou učitelkou, umožní jí rychle se zorientovat. Důležitá je především ve 

třídách předškoláků se zaměřením na školní zralost. RVP PV upozorňuje na důležitost 

pedagogické diagnostiky (Mertin, Gillernová, 2010). 

Podle RVP PV (2004) by měla MŠ komplexně vyhodnocovat svou práci a při tomto 

vyhodnocování by se měla zaměřit na evaluaci oblastí:  

 naplňování cílů programu, 

 kvalita podmínek vzdělávání, 

 způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání, 

 práce pedagogů, 

 výsledky vzdělávání. 

Evaluace může být zpracována na úrovni školy nebo na úrovni třídy, provádět ji může 

ředitel/ka školy, pedagogický sbor i pedagogové samostatně. Údaje potřebné pro evaluaci 

je nutné sbírat, zpracovávat a využívat pravidelně a systematicky. K tomu je vhodné 

                                                
21 Evaluace vzdělávacích programů – zmapování kvality a efektivity připraveného programu. 
22 Evaluace vzdělávacích potřeb – při plánování výchovně-vzdělávacího vedení v jednotlivých odděleních 

MŠ. 
23 Evaluace edukačního prostředí – pomáhá zhodnotit faktory prostředí, např. psychosociální klima 

v předškolní třídě. 
24 Evaluace výuky – hodnocení konkrétních výsledků výchovných a vzdělávacích aktivit učitele. 
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vytvořit systém evaluace, který bude popisovat pravidla, podle nichž bude škola 

postupovat. Tento systém evaluace by měl být součástí ŠVP.  

Evaluace vzdělávacích výsledků v předškolním vzdělávání se netýká hodnocení  

a porovnávání dětí a jejich výkonů. Předškolní pedagog sleduje rozvoj a osobní vzdělávací 

pokroky u každého dítěte zvlášť a důležité informace dokumentuje pro lepší poznání  

a porozumění každému dítěti tak, aby mohl vyhovět jeho individuálním možnostem  

a potřebám. 

„Pedagog má průběžně sledovat a vyhodnocovat individuální rozvoj a učební pokroky 

každého jednotlivého dítěte, neboť dlouhodobé a systematické sledování a vyhodnocování 

toho, jak se dítě rozvíjí a jaké pokroky v učení dělá, mu umožňuje vést dítě v souladu s jeho 

přirozeným rozvojem, plynule, s přiměřenou a postupně narůstající náročností a průběžně 

mu zajišťovat odpovídající podporu v rozvoji a učení. Neméně důležitým smyslem průběžně 

prováděné evaluace je včas zachytit u dítěte případné problémy či nedostatky, vyvodit 

odborně podložené závěry pro další rozvoj dítěte a pomoci dítěti v jejich řešení, event. včas 

intervenovat další potřebnou pomoc“ (RVP PV).
25

 V rámci evaluace by měl předškolní 

pedagog taktéž sledovat a posuzovat účinnost vzdělávacího programu, kontrolovat  

a hodnotit výsledky své práce, monitorovat, kontrolovat a hodnotit podmínky, ve kterých 

se vzdělávání předškoláků uskutečňuje. 

Záznamy a doklady o pokrocích dítěte v jeho rozvoji a učení jsou důvěrné a musí být 

přístupné pouze pedagogům v MŠ, popř. zákonným zástupcům. Pedagog by měl tyto 

záznamy využívat při své každodenní práci, měl by podle nich vytvářet individuálně 

vzdělávací program, využívat je též pro komunikaci s dítětem a pro informování 

zákonných zástupců (RVP PV).  

4.4 Zápis do školy  

Učitelka v mateřské škole disponuje informacemi a podklady o dítěti, které by měla 

poskytovat rodičům i odborným institucím. Ani lékař, psycholog, ředitel ZŠ a často ani 

rodič, nemají tak kvalitní podklady jako učitelky v MŠ. Ony totiž dítě pozorují každý den 

v situacích, které se podmínkám školy mohou přibližovat, vidí, jak se dítě chová, jak jedná, 

pozorují průběh a výsledky jeho práce. Učitelka má právo vyjádřit svůj názor ohledně 

školní perspektivy dítěte, musí si však ujasnit své kompetence a mít na paměti, že nezná 

                                                
25

 Metodický portál RVP : Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. [online]. [cit. 16. 11. 
2013]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf > 
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všechny okolnosti a informace, které ovlivňují projevy dítěte. Také je nutné dát pozor na 

osobní vztah a postoj k dítěti a jeho rodině (haló-efekt apod.). Pakliže paní učitelka sděluje 

svůj názor a doporučení, měla by se opírat o informace a rozbor konkrétních údajů, 

současně by měla uvést, z jakých zdrojů tyto informace pocházejí. 

O záležitostech ohledně vstupu dítěte do ZŠ rozhoduje zákonný zástupce dítěte a ředitel 

ZŠ, ale informace z MŠ by měly posloužit jako podklad pro toto rozhodnutí (Mertin, 

Gillernová, 2010). 

Pomyslnou vstupní branou do školy je zápis, v jehož průběhu se dítě seznamuje 

s prostředím školy a pedagogy. Zápis do školy ovlivňuje představy dítěte o škole a to, do 

jaké míry se dítě na školu bude těšit. Mimo to plní tento akt ještě další funkce – právní 

úkon; diagnostiku, depistáž a prevenci ze strany školy a poskytuje informace zákonným 

zástupcům a okolí o tom, jaké dovednosti a vědomosti škola od dětí očekává (Bednářová, 

Šmardová, 2010). 

Školský zákon, hlava I – povinnost školní docházky, § 36 – plnění povinné školní 

docházky, se k zápisu dětí do školy v odstavci 3. vyjadřuje takto: „Povinná školní 

docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého 

roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 

počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné 

školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé  

a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.“ V takovém případě je podmínkou doložení 

doporučení od školského poradenského zařízení a v případě dítěte, které dosáhne věku 

šesti let v období od ledna do června příslušného školního roku také doporučení odborného 

lékaře. 

Odstavec 4 dále upozorňuje na povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu do 

školy v době od 15. 1. do 15. 2. v kalendářním roce, ve kterém má dítě zahájit povinnou 

školní docházku. 

Zápis je pro školu příležitostí k diagnostice a posouzení školní zralosti a připravenosti 

dítěte. Je prostředkem k rozdělení dětí, které jsou způsobilé k zahájení školní docházky,  

a dětí, pro které je vhodný odklad školní docházky o rok. Formu, obsah i rozpětí zápisu si 

volí každá škola podle vlastních potřeb a zkušeností. „Na většině škol je ověřována 

vývojová úroveň schopností a dovedností potřebných pro zvládání trivia, pozornost je 

zaměřena také na sociální a emocionální zralost. Někde je však důraz kladen spíše na 

vědomosti dítěte“ (Bednářová, Šmardová, 2010, str. 11). 
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Zápis současně plní funkci depistážní a měl by plnit též preventivní – tedy vysvětlit 

zákonným zástupcům, v jakých oblastech je dítě nevyzrálé, a navrhnout řešení k nápravě. 

Může dát zákonným zástupcům podnět k vyšetření v PPP, speciálně pedagogickém centru, 

k logopedické péči, zařazení do logopedické třídy, zařazení do přípravné třídy aj. 

(Bednářová, Šmardová, 2010). 

4.5 Odklad školní docházky 

Každoročně je poměrně velkému množství dětí odložena školní docházka o jeden rok 

z důvodu školní nezralosti fyzické, sociální (děti se těžko odpoutávají od rodičů, jsou příliš 

„hravé“) i psychické (nezralost funkcí důležitých pro výuku čtení, psaní a počítání). 

Odklad školní docházky bývá realizován především u dětí, jejichž školní nezralost se 

výrazně projevuje ve více oblastech (Žáčková, Jucovičová, 2007). 

Podle výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2012/2013 jsou hlavními 

příčinami odkladu povinné školní docházky ve 33,6 % logopedické vady a poruchy řeči, ve 

31,1 % psychika – adaptace, poruchy pozornosti a soustředění, v 15,7 % grafomotorika, ve 

12,4 % celkový opožděný vývoj řeči
26

. 

Iniciátorem doporučení k odkladu školní docházky je v 59,5 % MŠ, v 36,9 % PPP, 

v 11,7 % lékař, v 9,6 % ZŠ a ve 3,9 % není známo (ČŠI, 2013). 

V první třídě se můžeme setkat s nesourodou skupinou dětí z hlediska věku, vyspělosti, 

zázemí; vytvořit z nich společenství, ve kterém se bude všem dařit, je obtížné. Ve třídě se 

můžeme setkat s dětmi sotva šestiletými a staršími, kterým již bylo sedm, přičemž rozdíl 

jednoho roku věku činí 12-15 % vývoje. U chlapců se navíc prokázalo, že na přelomu mezi 

předškolním a školním věkem vyspívají oproti děvčatům pomaleji a jsou tedy ve vyšší 

míře ohroženi školním neúspěchem. A protože je úspěšný školní start pro dítě velice 

důležitý, je na místě u některých dětí zvážit odklad školní docházky o rok a tento rok 

využít k cílevědomé školní přípravě dítěte (Matějček, 2005). Vývoj dítěte a maturace CNS 

ve spojení s cílevědomou školní přípravou napomáhá vymizení nebo zmírnění některých 

obtíží a nedostatků (někdy však také ne nebo ne zcela), (Žáčková, Jucovičová, 2007). 

Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), část třetí – povinnost školní docházky a základní 

vzdělávání, hlava I – povinnost školní docházky, § 37, hovoří o odkladu povinné školní 

                                                
26 Dále: 11,1 % jiné;7,9 % pracovní návyky; 5,9 % somatické problémy; 4,6 % škola příčinu nezná;  

4,3 % ADHD. 
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docházky takto: „Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně 

přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy 

začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, 

v němž dítě dovrší osmý rok věku.“ Zákon dále uvádí, že při zápisu do prvního ročníku je 

základní škola povinna informovat zákonného zástupce dítěte o možnosti odložit povinnou 

školní docházku. Jestliže se u žáka v průběhu prvního ročníku projeví nedostatečná fyzická 

nebo psychická zralost k plnění povinné školní docházky, je ředitel školy, se souhlasem 

zákonného zástupce, oprávněn v průběhu prvního pololetí začátek plnění povinné školní 

docházky dodatečně odložit na následující rok. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu 

povinné školní docházky, současně zákonnému zástupci dítěte doporučí vzdělávání dítěte 

v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, jestliže je 

předpoklad toho, že toto vzdělávání napomůže k vyrovnání vývoje dítěte. 

Přistoupení k odkladu školní docházky je však zapotřebí pečlivě zvážit, docházku 

bychom neměli odkládat, není-li to vysloveně nutné. To platí i naopak, je potřeba 

pamatovat na princip – ani příliš brzy, ani příliš pozdě (Matějček, 2005). V prvním případě 

bychom mohli u zralého dítěte promeškat vhodný čas, kdy je připraveno začít se učit,  

a nastoupí-li pozdě, může o školu a učení ztrácet zájem. V druhém případě je nutné myslet 

na to, že vstup do školy se nesmí ani uspěchat. Nezralé děti jsou ohroženy selháním  

a celkovou neúspěšností. 

S dětmi s odkladem školní docházky je vhodné cíleně pracovat a připravovat je na 

školu. „Odložený“ rok dítě zpravidla stráví v MŠ. Pro rodiče a děti s odkladem školní 

docházky organizují některé PPP speciální kurzy, které se na přípravu pro pozdější nástup 

do ZŠ zaměřují. V některých MŠ jsou organizovány speciální skupiny pro děti s odkladem 

nebo jsou pro ně používány speciální programy. 

Sociálně znevýhodněné děti s odkladem školní docházky mohou být se souhlasem 

zákonného zástupce a ředitele ZŠ zařazeny do přípravné třídy základní školy. U těchto dětí 

však musí být předpoklad, že toto zařazení napomůže k vyrovnání jejich vývoje. 

V přípravné třídě je obsah vzdělávání součástí školního vzdělávacího programu dané školy 

(Školský zákon
27

). 

                                                
27

 MŠMT : Úplné znění školského zákona – 2008. [online]. [cit. 15. 11. 2013]. Dostupné z WWW: 
<http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-zakona-c-561-2004-sb> 

http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-zakona-c-561-2004-sb
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5 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ V MATEŘSKÝCH 

ŠKOLÁCH 

Výzkumná část této práce obsahuje kvantitativní i kvalitativní výzkum. V rámci 

kvantitativního výzkumu autorka zvolila metodu dotazníkového šetření a v rámci 

kvalitativního výzkumu interview. Obě formy výzkumu probíhaly v mateřských školách  

a respondentkami byly učitelky. Cílem kvalitativního výzkumu bylo doplnit a objasnit data 

získaná v kvantitativním výzkumu. Výzkumné šetření probíhalo ve dvou krajích –  

v Karlovarském a v Praze. 

5.1.1.1 Úvod k výzkumnému šetření  

Rozvoj dílčích funkcí je důležitý z hlediska školní zralosti, připravenosti a také jako 

prevence SPU. V případech, kde by se SPU mohla rozvinout, pomůže cílený rozvoj dílčích 

funkcí buď úplně předejít vzniku, nebo alespoň zmírnit projevy SPU. RVP PV se o dílčích 

funkcích přímo nezmiňuje, nicméně na jednotlivé oblasti pamatuje v rámci stanovených 

klíčových kompetencí, k jejichž osvojení musejí předškolní pedagogové děti vést  

a pomáhat jim, a v rámci vzdělávacího obsahu, kde jsou jasně popsány cíle, vzdělávací 

nabídka a výstupy v jednotlivých oblastech, co by dítě na konci předškolního období mělo 

zvládat. Povinností každého pedagoga v MŠ je se seznámit s RVP PV (a v souladu s ním 

sestaveným ŠVP) a podle nich pracovat. V rámci rozvoje dílčích funkcí by neměl opomíjet 

žádnou z těchto funkcí, protože všechny jsou provázané, rozvojem jedné se rozvíjí několik 

dalších současně, a jak uvádí Sindelarová (1996), všechny se podílejí na diferenciaci  

a rozvoji vyšších psychických funkcí, mezi něž patří řeč a myšlení, a dále jsou důležitým 

předpokladem pro osvojení trivia a též přiměřeného chování. Dostatečně rozvinuté dílčí 

funkce pomáhají dítěti také k úspěšnému startu ve škole. 

5.2 Kvantitativní výzkumné šetření 

5.2.1 Rozvoj dílčích funkcí v mateřských školách 

Autorku zajímalo, jak k rozvoji dílčích funkcí přistupují učitelky v mateřských školách, 

jak vnímají jejich důležitost a jak ji reflektují ve své každodenní práci s dětmi. K získání 

uvedených informací bylo použito dotazníkové šetření. Současně autorku zajímal přístup 

jednotlivých věkových kategorií učitelek k této problematice. Data byla zjišťována 
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prostřednictvím dotazníkového šetření v Karlovarském kraji a v kraji Praha s cílem 

porovnat výsledky z těchto krajů mezi sebou.
28

  

Zaměření na rozvoj dílčích funkcí je velice důležité, protože dílčí funkce jsou mezi 

sebou vzájemně provázány, ovlivňují schopnosti a dovednosti jedince, jeho sebepojetí, 

sebevědomí, samostatnost a školní úspěšnost dítěte.  

 Rozvoj zrakového vnímání má vliv na správný vývoj výslovnosti, na čtení, psaní, 

kreslení, počítání a geometrii, osvojování učiva apod.  

 Sluchové vnímání ovlivňuje výslovnost, slovní zásobu, mluvní pohotovost, řeč, 

myšlení, fonematické uvědomování, naslouchání, čtení, psaní, osvojování učiva, 

uplatňuje se při hudební výchově, v matematice, při uplatnění gramatických 

pravidel, pomáhá zachytit a uchovat instrukce, slova, věty apod.  

 Prostorová orientace pomáhá jedinci orientovat se na stránce, v textu, promítá se do 

matematiky, zeměpisu, dějepisu, fyziky, chemie, tělesné výchovy, ovlivňuje 

sebeobsluhu, manipulaci s předměty, rukodělné činnosti apod. 

 Schopnost koncentrace pozornosti je základní podmínkou pro učení 

s porozuměním. 

 Paměť ovlivňuje řeč, psaní, čtení, počítání, osvojování učiva atd.  

 Myšlení ovlivňuje osvojování učiva, logické uvažování, předvídání, chování aj. 

 Řeč umožňuje rozvoj intelektu, ovlivňuje čtení, psaní, pochopení textu, 

zapamatování si informací, instrukcí, osvojování učiva apod. 

 Matematické představy ovlivňují utváření přirozeného čísla, orientaci na číselné 

řadě, zápis i čtení čísel, zvládání základních matematických operací, pochopení  

a užívání pojmů (o množství, velikostech, umístění), přechod k abstraktnímu 

myšlení. 

 Motorika zahrnuje několik oblastí, které jsou mezi sebou vzájemně provázány. 

Rozvoj motoriky je důležitý, protože ovlivňuje rozsah výběru tělesných aktivit, 

které dítě může vykonávat, má vliv na komunikační schopnosti a dovednosti, na 

vnímání tělesného schématu a prostoru kolem sebe, ovlivňuje dovednost psaní, 

kreslení, ovlivňuje také zapojení do kolektivu (Bednářová, Šmardová, 2007; 

Kutálková, 2005; Žáčková, Jucovičová, 2007, Pokorná 2007). 

Pravidelná a systematická pedagogicko-psychologická diagnostika, orientačně 

realizovaná učitelkami v MŠ, umožňuje sledovat a vyhodnocovat vývoj jednotlivých 

                                                
28

 Protože autorka v průběhu dotazníkového šetření jednala jen s ženami (ředitelky i učitelky MŠ), 
výpovědi i názory budou uvedeny v ženském rodě.  
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oblastí a dílčích funkcí, které mají velký vliv na pozdější úspěšnost dítěte ve škole. Cílem 

diagnostiky by měla být další odborná činnost, intervence. S její pomocí lze hodnotit 

vývojovou úroveň dítěte, zjistit případné odchylky od věkové normy, jejich závažnost, 

případně i příčiny. Jestliže dojde k odhalení oslabení v nějaké oblasti a dílčí funkci, je 

možné se na něj následně zaměřit a prostřednictvím nácviku toto oslabení odstranit nebo 

alespoň zmírnit. Díky tomu se zvyšuje pravděpodobnost úspěšného startu ve škole  

a snadnější osvojování vědomostí a dovedností. Umožňuje posouzení školní zralosti dítěte 

(RVP PV; Mertin, Gillernová, 2010; Žáčková, Jucovičová, 2007). 

5.2.1.1 Cíle výzkumného šetření 

 Prostřednictvím dotazníku zjistit přístup učitelek MŠ k problematice rozvoje dílčích 

funkcí.  

 Zmapovat přístup v Karlovarském kraji a kraji Praha a výsledky mezi sebou 

porovnat.  

 Zjistit, jaké aktivity učitelky v MŠ k rozvoji dílčích funkcí realizují. 

 Zjistit, na jaké oblasti zrakového a sluchového vnímání se při své práci zaměřují.  

 Zmapovat, jakou formu práce s dětmi učitelky v MŠ při rozvíjení dílčích funkcí 

volí. 

 Určit, zda aktivity k rozvoji dílčích funkcí realizují vědomě a cíleně, nebo 

nevědomě bez cílené přípravy. 

 Zjistit zdroje, ze kterých učitelky MŠ při rozvoji dílčích funkcí vycházejí. 

 Zmapovat, v jaké časové frekvenci se učitelky MŠ věnují rozvoji dílčích funkcí.  

 Zmapovat, zda učitelky MŠ provádějí orientační diagnostiku školní zralosti dětí  

a pokud ano, jak postupují, co hodnotí a jaké materiály a prostředky k tomu 

využívají. 

5.2.1.2 Výzkumné předpoklady 

 Učitelky v MŠ se při aktivitách zaměřují na dílčí funkce podle toho, jakou 

důležitost jim přisuzují pro osvojení školních dovedností.  

 Výsledky dotazníkového šetření obou krajů budou srovnatelné. 

 Autorka předpokládá, že v současné době jsou informace dobře dostupné 

z internetu i odborných publikací, a učitelkám MŠ je nabízena pestrá paleta 

vzdělávacích kurzů a školení. Budou tedy mít dostatek poznatků  

o důležitosti rozvoje dílčích funkcí.  
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 Četnost a frekvence aktivit zaměřených na oblasti zrakového a sluchového vnímání, 

v rámci aktivit na rozvoj dílčích funkcí, budou vyrovnané.  

 Autorka předpokládá, že by učitelky MŠ měly znát důležitost dílčích funkcí 

jednotlivých oblastí pro osvojení školních dovedností. 

 Při rozvoji dílčích funkcí volí učitelky MŠ převážně kombinaci individuální  

i skupinové práce s dětmi.  

 Autorka vychází ze situace, kdy jsou kapacity MŠ ve většině případů 

maximálně naplněny a učitelky nemají tolik příležitostí na individuální práci 

s dětmi. K dětem budou přistupovat individuálně spíše v průběhu skupinové 

činnosti nebo k ní využijí příležitosti, kdy je vyšší absence dětí kvůli nemocím. 

 Všechny učitelky MŠ budou při rozvoji dílčích funkcí vycházet z RVP PV. 

 Autorka vychází ze situace, kdy se učitelky MŠ musejí s obsahem RVP PV 

seznámit, při své práci z něj vycházet a naplňovat očekávané výstupy 

jednotlivých oblastí.  

 V souvislosti s narůstajícím věkem učitelek MŠ stoupá počet těch, které provádějí 

orientační diagnostiku školní zralosti dětí. 

 Autorka předpokládá, že starší učitelky s několikaletou praxí v této oblasti mají 

více zkušeností a budou mít vytvořené postupy pro orientační diagnostiku 

školní zralosti dětí. 

5.2.1.3 Metodika  

Sběr dat 

Pro kvantitativní výzkumnou část této práce použila autorka metodu dotazníku (příloha 

č. 7). 

Dotazník je spojen s dotazováním, s písemným způsobem kladení otázek, na jehož 

základě je možné získat písemné odpovědi. Je určen k hromadnému získávání dat (Gavora, 

2010). Dotazníkové šetření umožňuje poměrně snadné získání dat od většího počtu 

respondentů v relativně krátkém čase. V terénu je zapotřebí spolupracovníků jen někdy. 

Zaručuje větší anonymitu respondentů. Jeho nevýhodou je nízká návratnost a velká 

závislost na ochotě respondentů dotazník vyplnit (Disman, 2002). Podle Gavory (2010) 

jsou anonymní dotazníky pravdivější než neanonymní, respondent se však může domnívat, 

že anonymní dotazník je méně důležitý, a může proto odpovídat povrchně.  

Forma dotazníku připadala autorce jako nejlepší způsob hromadného získávání dat, 

protože mohla oslovit současně více respondentů, a ti mohli dotazník vyplnit v čase, kdy se 
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jim to nejlépe hodilo. Zároveň zde byla zajištěna určitá míra anonymity. Autorka ve svém 

dotazníku využila všechny typy otázek: uzavřené otázky s možnostmi odpovědí, 

polouzavřené otázky, které se ve druhé části otevíraly pro možnost vlastní odpovědi,  

a otevřené otázky, které neurčují alternativní odpovědi a daly respondentovi volnost 

v odpovědi (Gavora, 2010).  

Pojem dílčí funkce nemusí být veřejnosti tolik známý jako jiné pojmy. Proto byla snaha 

sestavit dotazník tak, aby po přečtení zadání a možností odpovědí bylo učitelce jasné,  

o jakou problematiku se jedná a mohla více posoudit, zda ji ve své práci neopomíjí.
29

 

Volba uzavřených a polozavřených odpovědí byla zvolena také proto, že výběr z odpovědí 

šetřil respondentkám při vyplňování dotazníku čas a vyhodnocení dotazníku bylo 

jednodušší také pro zadavatelku. Dále bylo zapotřebí v úvodu dotazníku vysvětlit pojem 

„dílčí funkce“, aby bylo jasné, na co se v dotazníku autorka ptá. U otázek č. 4 a 5 bylo  

u jednotlivých odpovědí vysvětleno, o jakou schopnost se pod názvem konkrétně jedná 

nebo jakými činnostmi se nejčastěji rozvíjí, aby mohly učitelky opět lépe zvážit, zda se při 

aktivitách těmto dílčím funkcím opravdu věnují. Aby si autorka ověřila, zda je dotazník 

dostatečně pochopitelný, předložila jeho tištěnou verzi ředitelce a učitelce MŠ před tím, 

než byl dotazník distribuován do mateřských škol v rámci samotného výzkumného šetření.  

Každý dotazník byl doplněn průvodním dopisem o tom, kdo je autorkou, za jakým 

účelem je žádá o spolupráci při vyplnění dotazníku, s krátkou definicí toho, co to jsou dílčí 

funkce, se stručným seznámením o počtu otázek, jak postupovat při vyplňování,  

a s ubezpečením, že dotazníky jsou anonymní a budou zpracovány hromadně. Aby bylo 

sníženo riziko „předvést se v co nejlepším světle“, neseznámila autorka své respondentky 

s tím, že bude porovnávat výsledky dvou krajů. 

Respondenti  

Dotazníkové šetření bylo vytvořeno pro předškolní pedagogy mateřských škol ze dvou 

krajů ČR, kraje Karlovarského a kraje Praha. Tyto dva kraje si autorka vybrala proto, že 

z Karlovarského kraje pochází a v Praze dlouhodobě studuje. V Karlovarském kraji 

oslovila mateřské školy ve městech Sokolov a Karlovy Vary, protože pro ni byly časově  

i vzdáleností nejdostupnější. Výběr jednotlivých MŠ v obou krajích podléhal tomu, které 

MŠ se autorce podařilo kontaktovat, a kdo s dotazníkovým šetřením souhlasil. 

                                                
29 Při koncipování dotazníku autorka vycházela z publikace Pokorná, 2001 a z internetového zdroje:  

Mgr. Ivana Vlková : Percepčně motorická oslabení ve školním věku [online]. [cit. 8. 4. 2013]. Dostupné 
z WWW: <http://www.predskolnipripravka.cz/Dov.html> 
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Dotazník byl určen pro různé věkové kategorie předškolních pedagogů i s různým 

počtem let praxe v této oblasti. Pro účely pozdějšího zpracování dat však bylo nutné 

vyznačit v dotazníku věk a počet let praxe respondentů.  Bylo počítáno také s možností, že 

dotazník může vyplnit muž, nicméně tato situace nenastala.  

Průběh dotazníkového šetření 

Dotazníky byly sestaveny jak pro tištěnou, tak pro elektronickou verzi. Ředitelky MŠ 

byly nejdříve osloveny e-mailem s žádostí o distribuci odkazu na internetových stránkách 

mezi učitelky MŠ a vyplnění dotazníků on-line. Nikdo však nereagoval. Proto autorka 

přistoupila k oslovení prostřednictvím telefonu, což bylo úspěšnější. Ředitelkám, které 

s dotazníkovým šetřením v jejich zařízení souhlasily, byla nabídnuta možnost on-line 

vyplnění nebo tištěné verze dotazníku. Většina z nich uvítala tištěnou formu. Ty, které 

upřednostňovaly vyplnění dotazníku on-line, nakonec dotazník nevyplnily. Po předchozím 

domluvení termínu byly tištěné dotazníky distribuovány do mateřských škol s domluvou, 

kdy si zadavatelka dotazníky vybere zpět a s tím, že si před tím ještě telefonicky ověří tuto 

možnost. 

Cílem bylo získání cca 30 – 40 dotazníků z každého kraje. V Karlovarském kraji byla 

autorka často upozorňována ředitelkami MŠ, že učitelky v MŠ již několik dotazníků 

vyplnily, nemají na to mnoho času a ochota vyplnit je bude nižší. Z tohoto důvodu bylo 

v Karlovarském kraji osloveno více MŠ. V kraji Praha s tímto nebyl problém. Nakonec 

byla návratnost v Karlovarském kraji zhruba 80 % a v kraji Praha cca 65 %. To znamená, 

že pro každý kraj je hodnota100 % vyjádřená jiným číslem. 

Dotazníkové šetření probíhalo v měsících září a říjen 2013. Dotazníky byly 

z mateřských škol vybrány zpět podle časové potřeby MŠ, nejčastěji cca po 14 dnech, ve 

výjimečných případech déle (až 4 týdny). 

5.2.1.4 Výsledky výzkumného šetření 

V této části je prezentováno vyhodnocení a analýza dat. Data získaná dotazníkovým 

šetřením byla kvantitativně vyhodnocena a autorka k jejich interpretaci zvolila deskriptivní 

statistiku a prezentaci dat v podobě grafů, které nabízejí hrubší zobrazení výsledků, avšak 

v přehlednější a estetičtější formě. (Gavora, 2010). 

Než začali respondenti vyplňovat dotazník, bylo zapotřebí, aby nejdříve označili 

základní údaje o své osobě, těmi byly: pohlaví, věková kategorie a počet let práce v praxi.  

V obou krajích bylo ve 100 % označeno pohlaví ženské. Dotazníkového šetření se 

nezúčastnil žádný muž. 
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Výsledky byly zpracovány z 66 vyplněných dotazníků ze 7 mateřských škol 

v Karlovarském kraji a z 32 vyplněných dotazníků z 5 mateřských škol v kraji Praha. 

100% má tedy pro každý kraj jinou hodnotu. 

Z Karlovarského kraje se dotazníkového šetření zúčastnily mateřské školy:  

 Mateřská škola Sokolov, K. H. Borovského 1527 

 Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 

 Mateřská škola Barevný klíček, Vítězná 725, Sokolov 

 Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 

 Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 

 Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace – odloučená 

pracoviště Krymská 12, Mozartova 4 

 Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16 – odloučená pracoviště MŠ 

Truhlářská 11, MŠ Vilová 1, MŠ Krušnohorská 16 a MŠ Sedlec 5 

Z kraje Praha se dotazníkového šetření zúčastnily mateřské školy:  

 Mateřská škola Trojlístek, Hudečkova, Praha 4 

 ZŠ a MŠ Perunova 6, Praha 3 

 Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, 

Praha 8 

 Mateřská škola Na Děkance, Praha 2  

 Mateřská škola Kodaňská, Praha 10 
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Věkové zastoupení v krajích 

První dva grafy se vztahují k věkovému zastoupení učitelek v krajích, které se podílely 

na dotazníkovém šetření.  

Graf č. 1 – Věkové zastoupení učitelek mateřských škol v Karlovarském kraji 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Graf č. 2 – Věkové zastoupení učitelek mateřských škol v kraji Praha 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Z grafů je patrné, že v Karlovarském kraji byla převaha učitelek ve věkovém rozmezí 

46 – 55 let, zatímco nejmenší zastoupení měla věková kategorie 26 – 35 let. V kraji Praha 

byla nejpočetnější skupina ve věkovém rozpětí 36 – 45 let, nejmenší zastoupení bylo 

v kategoriích 26 – 35 let a 56 let a víc. Nicméně v kraji Praha bylo věkové zastoupení 

vyváženější, než v kraji Karlovarském. 
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Počet let práce v mateřské škole podle krajů 

Graf č. 3 – Počet let práce v mateřské škole podle krajů 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Z grafu č. 3 se částečně odrážejí výsledky z grafů č. 1 a 2. Protože je zastoupení 

věkových kategorií v kraji Praha vyváženější, mezi respondentkami bylo více těch, které 

měly menší počet let praxe v oblasti předškolního vzdělávání. Naopak do výsledků 

Karlovarského kraje se promítlo nevyrovnané zastoupení věkových kategorií 

respondentek, kde počet let praxe převyšoval 10 let v téměř 85 % případů. 

Otázka č. 1 – Jaké dílčí funkce považujete za důležité pro osvojení školních 

dovedností? 

Graf. č. 4 – Důležitost dílčích funkcí podle krajů 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
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Graf č. 4 vypovídá o tom, jak důležité vnímají respondentky obou krajů jednotlivé dílčí 

funkce pro následné osvojování školních dovedností. Respondentky z obou krajů vnímají 

jako méně důležité matematické představy, z hlediska této funkce je mezi kraji rozdíl 

necelých 5 %. V obou krajích je na druhém místě jako méně důležitá vnímána dílčí funkce 

prostorové orientace, na třetím místě motorika. V kraji Praha dosáhla maximální 

důležitosti dílčí funkce pozornosti, v kraji Karlovarském byly maximálně ohodnoceny 

hned čtyři dílčí funkce: zrakové vnímání, sluchové vnímání, pozornost a paměť.  

Otázka č. 2 – Na jaké dílčí funkce se při aktivitách zaměřujete? 

Graf č. 5 – Zaměření na dílčí funkce podle krajů  

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Z grafu č. 5 je patrné, že při aktivitách, které respondentky při své práci zařazují, se 

v kraji Praha méně zaměřují na rozvoj řeči, poté na rozvoj paměti a matematických 

představ. Nejvíce se zaměřují na rozvoj zrakového a sluchového vnímání. V Karlovarském 

kraji se při aktivitách méně věnují rozvoji matematických představ, dále sluchovému 

vnímání a prostorové orientaci. Naopak nejvíce se zaměřují na pozornost a myšlení. Je 

však nutné podotknout, že výsledky u všech dílčích funkcí přesahují 83 %, tedy všechny 

dílčí funkce jsou při aktivitách rozvíjeny, jen některým je v porovnání s ostatními 

věnována menší pozornost. 

Výzkumný předpoklad, že se učitelky v mateřských školách při aktivitách zaměřují na 

dílčí funkce podle toho, jakou důležitost jim přisuzují pro osvojení školních dovedností, se 

tu potvrdil jen částečně. Tento výzkumný předpoklad se potvrdil v případě dílčí funkce 
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matematických představ u obou krajů a v případě Karlovarského kraje se potvrdil  

i u prostorové orientace. Tyto dílčí funkce byly považovány za méně důležité oproti jiným 

a v aktivitách se na ně respondentky zaměřují méně. Potvrdil se také v případě dílčí funkce 

pozornosti, které byly přisuzovány maximální hodnoty v Karlovarském kraji a při volbě 

aktivit se na tuto dílčí funkci (mimo jiné) zaměřují nejvíce. Pozornost byla jako důležitá 

vnímána také v kraji Praha, ale při aktivitách se na ni v maximální míře nezaměřují. 

Otázka č. 3 – Jaké aktivity s dětmi realizujete pro rozvoj dílčích funkcí? 

Graf č. 6 – Realizace aktivit k rozvoji podle krajů 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Graf č. 6 nás seznamuje s aktivitami, které respondentky nejčastěji využívají pro rozvoj 

dílčích funkcí. V kraji Praha jsou nejčastěji využívány tištěné materiály (pracovní listy 

apod.) a říkanky, básničky, hádanky, což by odpovídalo výsledkům grafu č. 5, zaměření na 

zrakové a sluchové vnímání, pozornost a myšlení, nicméně tento výsledek nekoresponduje 

s nejnižším výsledkem dílčí funkce řeči, který byl v kraji Praha zaznamenán, v rámci 

zaměření aktivit na dílčí funkce. Nejméně často pak respondentky v Praze k rozvoji dílčích 

funkcí využívají tanec a tělesná cvičení. 

V Karlovarském kraji jsou respondentkami nejčastěji využívány pro rozvoj dílčích 

funkcí rytmická cvičení a pohybové hry. Tento výsledek koresponduje s výsledkem otázky 
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č. 2, kde vysoké hodnoty dosáhla dílčí funkce motorika a sluchové vnímání. Nejméně často 

využívaly respondentky z Karlovarského kraje pro rozvoj dílčích funkcí deskové hry  

a logopedická cvičení. Tady opět můžeme vidět nesrovnalost, protože u aktivit zaměřených 

na dílčí funkce dosáhla řeč vysokých hodnot, ale logopedická cvičení v rámci rozvoje 

dílčích funkcí nejsou tolik využívána. Celkově jsou však aktivity pro rozvoj dílčích funkcí 

využívány rovnoměrněji než v kraji Praha.  

Respondentky měly možnost se u odpovědi „jiné“ rozepsat. Nejčastěji byly vypsány 

následující aktivity: modelování, grafomotorická cvičení, dramatizace, smyslové hry, 

ekologické hry, dopravní prevence, hry na rozvoj koordinace a sebeobsluhy, paměťové  

a hmatové hry, labyrinty, hlavolamy, logické hry, vyprávění pohádek. 

Otázka č. 4 – Na jaké oblasti zrakového a prostorového vnímání se zaměřujete 

v rámci aktivit na rozvoj dílčích funkcí?  

Graf č. 7 – Zaměření na oblasti zrakového vnímání podle krajů 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Graf č. 7 ukazuje relativní shodu v těchto dvou krajích v otázce, které dílčí funkce 

z oblasti zrakového vnímání a prostorové orientace jsou v rámci aktivit respondentkami 

rozvíjeny. Nejméně často se zaměřují na rozlišení figury a pozadí a záměrného vedení 

očních pohybů. Nejčastěji se zaměřují na orientaci v prostoru, diferenciaci barev, velikostí 

a tvarů, zrakovou analýzu a syntézu a zrakovou paměť. 
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Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, rozlišení figury a pozadí je důležitá 

schopnost, která umožňuje zaměřit pozornost na potřebný zrakový podnět, oslabení může 

způsobit obtížnou orientaci dítěte na ploše s více prvky, problematickou koncentraci na 

jednotlivé prvky, jejich splynutí s pozadím. Důležitou schopností je také záměrné vedení 

očních pohybů (zleva doprava, zhora dolů), dítěti pomáhá ve vnímání a uvědomování 

posloupností, významně se uplatňuje při čtení, psaní a v matematice. Oslabení této dílčí 

funkce může vést k obtížné koncentraci na čtený text, přeskakování, opakování, inverzi 

pořadí písmen, pomalému tempu při čtení (Bednářová, Šmardová, 2010). Nízké výsledky  

u těchto dvou dílčích funkcí by mohly znepokojovat, autorka se však domnívá, že jsou 

často rozvíjeny, aniž by si to respondentky uvědomovaly. K rozvoji těchto dílčích funkcí 

totiž není zapotřebí speciálních cvičení, často k nim postačí běžné činnosti nebo pracovní 

listy, viz oddíly 3.2.1.3 a 3.2.1.6. 

Otázka č. 5 – Na jaké oblasti sluchového vnímání se zaměřujete v rámci aktivit na 

rozvoj dílčích funkcí?  

Graf č. 8 – Zaměření na oblasti sluchového vnímání podle krajů 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Z grafu č. 8 vyplývá, že se respondentky při zaměření na sluchovou oblast méně věnují 

dílčím funkcím rozlišení figury a pozadí, diferenciaci hlásek, slabik, slov, vět, shodně pro 

oba kraje. Naopak nejvíce se zaměřují, opět shodně v obou krajích, na oblasti naslouchání, 

vnímání a reprodukce rytmu a sluchovou paměť. Tyto výsledky relativně korespondují se 

zjištěním z grafu č. 6, kde k rozvoji dílčích funkcí dosáhly vyšších hodnot aktivity: slovní 
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hry; říkanky, básničky, hádanky; zpěv a rytmická cvičení. V Karlovarském kraji např. 

dosáhly vyšší hodnoty slovní hry (cca 83 %), přičemž v grafu č. 8 je patrné, že dílčí funkci 

sluchové analýzy a syntézy se učitelky věnují přibližně v 84 %.  

V obou krajích získaly vysoké hodnoty dílčí funkce naslouchání, vnímání a reprodukce 

rytmu a sluchová paměť. Těmto výsledkům odpovídají hodnoty z grafu č. 6, kde u aktivit 

k rozvoji dílčích funkcí získaly poměrně vysoké hodnocení aktivity: rytmická cvičení, 

říkanky, básničky, hádanky, a v Karlovarském kraji navíc ještě slovní hry a zpěv.  

Nízký výsledek u rozlišení figury a pozadí není potěšující kvůli jeho důležitosti, která 

byla popsána již v předchozí kapitole, tedy že dítě je schopné zaměřit pozornost na určitý 

zvukový podnět z pozadí několika dalších zvuků (např. na hlas). Oslabení této dílčí funkce 

vede k tomu, že dítě není schopné dostatečně naslouchat, zachytit důležitou informaci  

a nechá se snadno vyrušit jinými zvukovými podněty. Je však možné, že si respondentky 

při vyplňování dotazníku nemusely rychle uvědomit, jakými jednoduchými cvičeními lze 

tuto funkci rozvíjet. Další nižší výsledek u dílčí funkce diferenciace hlásek, slabik, slov  

a vět je také poměrně překvapující, protože oslabení této dílčí funkce se může promítat do 

písemného projevu, ve kterém dítě často chybuje (měkčení, délka samoshlásek, záměna 

znělých a neznělých souhlásek, sykavky), i ve čtení, ve kterém dochází k záměnám 

v měkčení (Bednářová, Šmardová, 2010). K procvičování této dílčí funkce je však 

zapotřebí více klidu, kterého se v naplněných mateřských školách dosahuje jen těžko  

a prostoru pro individuální práci s dítětem není tolik, kolik by bylo potřeba. I to může být 

jedním z důvodů nízkého výsledku u této dílčí funkce.  

Výzkumný předpoklad, že četnost a frekvence aktivit zaměřených na oblasti zrakového 

a sluchového vnímání v rámci aktivit na rozvoj dílčích funkcí budou vyrovnané, se ve 

výsledcích dotazníkového šetření nepotvrdilo ani v jednom z krajů. Nižších výsledků 

dosáhlo hned několik dílčích funkcí. Příčinou může být, že si respondentky v průběhu 

aktivit neuvědomují, že daná aktivita může rozvíjet i tyto dílčí funkce, a také fakt, že kvůli 

naplněným počtům ve třídách mateřských škol není pro rozvoj některé z těchto dílčích 

funkcí dostatek možností a prostoru. 
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Otázka č. 6 – Jaký přístup při aktivitách na rozvoj dílčích funkcí volíte? 

Graf č. 9 – Volba formy práce podle krajů 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Z výsledků grafu č. 9 je patrné, že v obou krajích převažuje kombinace skupinové  

a individuální práce. V kraji Praha nebyla odpověď individuální práce zvolena ani jednou. 

V dotaznících však bylo spoustu poznámek k této otázce, v nichž se učitelky vyjadřovaly, 

že při naplněných třídách není dostatečný prostor pro individuální práci s dítětem.  

Zde se potvrdil výzkumný předpoklad, že při rozvoji dílčích funkcí volí učitelky 

mateřských škol převážně kombinaci individuální i skupinové práce s dětmi podle 

předpokladu, že z důvodu naplněné kapacity tříd není dostatek příležitostí pro individuální 

práci s dětmi. 

Otázka č. 7 – Aktivity k rozvoji dílčích funkcí realizujete: (výběr z odpovědí) 

Graf č. 10 – Realizace rozvoje dílčích funkcí podle krajů 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
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V obou krajích převažuje odpověď: „vědomě a účelově volím aktivity zacílené na 

rozvoj dílčích funkcí“.  

Otázka č. 8 – Z jakých zdrojů vycházíte a s jakými materiály pracujete při rozvíjení 

dílčích funkcí?  

Graf č. 11 – Práce se zdroji podle krajů 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Z grafu č. 11 vyplývá, že ne všechny respondentky vycházejí z RVP PV. Převážná část 

z nich také čerpá inspiraci z odborné literatury, zhruba polovina respondentek se radí se 

svými kolegyněmi. U možnosti odpovědi „jiné“ se řada respondentek rozepsala o dalších 

zdrojích, z nichž vychází. Nejčastěji mezi nimi byly odpovědi: časopisy, internet, školení, 

TV pořady.  

Autorka respondentky také požádala, aby napsaly některé příklady odborné literatury, 

z nichž čerpají, uvedeny byly následující tituly:  

Diagnostika dítěte předškol. věku, Bednářová, Šmardová; Předmatematické činnosti 

v předškol. věku, Kaslová; Kresba jako nástroj poznání dítěte, Davido; Kafomet pro 

mateřské školy; Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, Dvořáková; Dítě si hraje  

a poznává svět, Opravilová; Školka plná zábavy, Claycombová; Šimon půjde do školy, 

Rendlová; Děti, písnička letí, Kratochvíl; Hrajeme si od jara do zimy, Přikrylová; Rok 

v mateřské škole, Opravilová; Edice Barevné kamínky; Vzdělávání v mateřské škole, 

Svobodová; Pohybové hry dětí předškolního věku, Juklíčková-Krestovská; Pohybem  

a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, Dvořáková; Logopedická prevence, Sovák; Kurikulum 
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podpory zdraví v mateřské škole, Havlínová; Enviromentální činnosti v předškolním 

vzdělávání, Jančaříková; Hudební činnosti v předškolním vzdělávání, Lišková; Kognitivní 

činnosti v předškolním vzdělávání, Nádvorníková; Hádanky pro předškoláky od 5-6 let, 

Nakladatelství Svojtka & Co.; Předcházíme poruchám učení, Sindelarová; Hry pro rozvoj 

dětského mozku, Schiller; Předškoláci ve školce, Lauberová; Sluchové vnímání, 

Bednářová; knihy z nakladatelství Portál, Raabe. 

Časopisy: Informatorium, Děti a my. Dále byly uvedeny učební systémy Logico Primo 

a Logico Picollo. 

Výzkumný předpoklad o maximálním počtu odpovědí v případě možnosti odpovědi 

RVP PV se nepotvrdila. Autorka se však domnívá, že příčinu lze najít ve znění otázky. 

Respondentky při své práci jistě z RVP PV vycházejí, ale při rozvoji dílčích funkcí 

vycházejí z jiných zdrojů, ne primárně z RVP PV. 

Otázka č. 9 – V jaké časové frekvenci se zaměřujete na rozvoj dílčích funkcí u dětí? 

Graf č. 12 – Časová frekvence rozvoje dílčích funkcí podle krajů 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Z grafu č. 12 vyplývá, že přibližně 80 % respondetek se věnuje rozvoji dílčích funkcí 

každý den, shodně pro oba kraje. Cca 15,5 % (Praha) a cca 18 % (Karlovarský kraj) 

respondentek se věnuje rozvoji dílčích funkcí 3x a vícekrát týdně a 3 % respondentek 

v Praze se věnují rozvoji dílčích funkcí 2x do měsíce.  
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Otázka č. 10 – Provádíte sama orientační diagnostiku školní zralosti dětí? 

Graf č. 13 – Orientační diagnostika školní zralosti podle krajů 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Graf č. 14 zobrazuje, kolik respondentek z obou krajů provádí orientační diagnostiku 

školní zralosti. V kraji Praha orientační diagnostiku školní zralosti provádí cca 47 % 

případů respondentek a v kraji Karlovarském 50 % případů. Mohlo by se zdát, že výsledná 

čísla pro kladnou odpověď jsou nízká a výsledek by mohl působit znepokojivě. Autorka se 

však domnívá, že respondentky za slovním spojením „orientační diagnostiku školní 

zralosti“ hledaly víc, než bylo třeba. Podle statistik ČŠI je nejčastějším iniciátorem 

doporučení odkladu školní docházky v cca 60 % mateřská škola. Každá učitelka má na 

problematiku školní zralosti dítěte, které je v její skupině, určitý názor, kterému se nemůže 

vyhnout, protože dítě pozoruje ve škole každý den a měla by vědět, co by dítě, které má 

nastoupit do školy, mělo zvládat. K tomuto názoru nemusí dojít na základě žádných 

sofistikovaných testů, ale na základě běžného pozorování.  

RVP PV nabádá k sledování a vyhodnocování individuálního rozvoje každého dítěte. 

Důvodem, proč respondentky odpověděly záporně, může být, že má mateřská škola 

vypracovanou metodiku k diagnostikování školní zralosti, proto není potřeba, aby si 

respondentka vytvářela vlastní metodiku, anebo mateřská škola spolupracuje s PPP, která 

diagnostiku předškolních dětí provádí. 
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Graf č. 15 – Orientační diagnostika školní zralosti podle věkových kategorií 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Graf č. 15 byl sestaven pro možnost zhodnocení výzkumného předpokladu, že 

v souvislosti s narůstajícím věkem učitelek mateřských škol stoupá počet těch, které 

provádí orientační diagnostiku školní zralosti dětí. Z grafu je patrné, že počet negativních 

odpovědí nejdříve narůstá, s přibývajícími věkem postupně klesá, a u respondentek vyšší 

věkové kategorie skutečně narůstá počet kladných odpovědí. 

V dotazníku následovaly další dvě otázky pouze pro ty respondentky, které v 10. otázce 

odpověděly kladně.  

Otázka č. 11 (otevřená) – Jestliže realizujete diagnostiku školní zralosti dětí, jak 

postupujete a co hodnotíte?  

Nejčastější odpovědi na tuto otázku byly následovné: 

Jak postupují: pozorování; podle publikace Diagnostika dítěte předškolního věku, 

Bednářová, Šmardová; podle záznamových archů; podle pracovních listů; vychází 

z očekávaných výstupů v RVP PV; rozhovor s dítětem nad řešením obrazového materiálu. 

Co hodnotí: celkovou vývojovou úroveň dítěte, schopnost plnit pokyny, schopnost 

udržet pozornost, psychické procesy – vnímání, myšlení, rozumové schopnosti, řeč  

a výslovnost, úroveň grafomotoriky a hrubé i jemné motoriky, samostatnost, sociální 

informovanost, paměť, pracovní chování, diferencované vnímání, vyspělost dílčích funkcí 

potřebných pro úspěšné plnění povinné školní docházky, sebepojetí, vůle, oblast sociálně-

kulturní, oblast environmentální, barvy, geometrické tvary, kreslení postavy, rodiny, domu 
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a stromu, přednes básně, zpěv, reakce na pokyny a pravidla, prožívání emocí, estetický 

rozvoj (vztah k hudebním, výtvarným a dramatickým činnostem), úchop psacího náčiní, 

uvolněnost ruky při výtvarném projevu, schopnost spolupráce, vlastní názor, lateralita, 

pravolevá orientace, číselná řada. 

Otázka č. 12 – Jaké materiály a prostředky využíváte k diagnostice školní zralosti?  

Zde měly respondentky možnost výběru z odpovědí a také příležitost se písemně 

vyjádřit. 

Graf č. 16 – Materiály a prostředky využívané k diagnostice školní zralosti 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Ke grafickému vyjádření těchto odpovědí autorka využila pouze data z dotazníků, 

v nichž byla kladná odpověď týkající se orientační diagnostiky školní zralosti a současně 

zodpovězená otázka č. 12. Ne všechny respondentky, které odpověděly kladně, se k otázce 

č. 12 vyjádřily.  

Z grafu č. 16 vyplývá, že necelá polovina respondentek, které provádějí orientační 

diagnostiku školní zralosti, využívá diagnostické testy. Cca 41 % respondentek 

provádějících orientační diagnostiku školní zralosti využívá vlastní metodiku  

i diagnostické testy, a přibližně 10 % respondentek provádějících orientační diagnostiku 

školní zralosti postupuje podle vlastní metodiky. 

Z diagnostických testů jsou nejčastěji uváděny následující testy a publikace: tabulky pro 

vývojové škály z publikace Diagnostika dítěte školního věku, Bednářová, Šmardová; Test 

rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky, Kucharská, Švancarová; Pedagogické 

hodnocení v pojetí RVP PV, Metodika pro podporu individualizace vzdělávání 

v podmínkách mateřské školy; Kern-Jiráskův test; diagnostická část publikace 
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Předcházíme poruchám učení, Sindelarová; diagnostické testy školní zralosti z PPP; 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (materiál MŠMT); publikace Pedagogická 

diagnostika a individuální vzdělávací program, Zelinková; očekávané výstupy RVP PV; 

publikace Diagnostika předškoláka, Klenková, Kolbábková. 

K odpovědi s vlastní metodikou respondentky nejčastěji uváděly pozorování, 

rozhovory, postup podle odborné literatury, hodnocení podle portfolia dítěte – vývoj 

kresby a hodnocení pracovních listů, vývoj dítěte, letité zkušenosti. 

Ve vyjádřeních k třetí možnosti odpovědi (vlastní metodika i diagnostické testy) se 

opakují odpovědi z předešlých dvou možností.  

Výzkumný předpoklad o srovnatelnosti výsledků dotazníkového šetření obou krajů se 

relativně potvrdil, oba kraje se v mnohých bodech značně shodují. Výraznější rozdíly lze 

pozorovat v  grafu č. 6 (otázka č. 3 – Jaké aktivity s dětmi realizujete pro rozvoj dílčích 

funkcí?), autorka však považuje za přirozené, že každý k dosažení cíle využívá jiných 

prostředků. 

Jednotlivým mateřským školám bylo nabídnuto zpracování výsledků dat z odpovědí 

v rámci jejich pracoviště s případným doporučením, na co se mohou při rozvoji dílčích 

funkcí více zaměřit. Některé MŠ tuto možnost přijaly.  

5.2.1.5 Závěrečné zhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

Dotazníkovým šetřením se podařilo naplnit stanovené cíle a ověřit platnost výzkumných 

předpokladů. Přístup učitelek – respondentek mateřských škol k problematice rozvoje 

dílčích funkcí je svědomitý, respondentky si ve většině případů uvědomují jejich 

důležitost. Výsledky obou krajů byly na základě vyhodnocení dat porovnány. Největší 

rozdíly (ne však markantní) v odpovědích byly zaznamenány při realizaci aktivit, kterými 

respondentky rozvíjejí dílčí funkce. Mimo zhodnocení nejvyužívanějších aktivit byly 

respondentkami vyjmenovány další, které k rozvoji dílčích funkcí využívají. Rozdíl 

v zastoupení aktivit mezi kraji není tak podstatný, protože je důležité, že dojde k naplnění 

cíle, tedy rozvoji dílčích funkcí, ne způsoby, jakými je cíl dosažen. Bylo zjištěno, že se 

respondentky v oblasti zrakového a sluchového vnímání nezaměřují na dílčí funkce 

rovnoměrně, v rámci aktivit se na většinu dílčích funkcí těchto oblastí zaměřují více, 

v každé oblasti se však najdou průměrně dvě dílčí funkce, na které se zaměřují méně. 

K rozvoji dílčích funkcí respondentky využívají nejčastěji kombinaci individuální  

a skupinové práce. Aktivity k tomuto rozvoji volí převážně cíleně a vědomě, ačkoliv určitá 

část respondentek přiznává, že někdy je rozvíjí i nevědomě. Respondentky při rozvoji 
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dílčích funkcí vycházejí převážně z RVP PV a z velkého množství jiných zdrojů – např.: 

z internetu, časopisů a především z odborných publikací (převážně z nakladatelství Portál  

a Raabe). Převážná část respondentek se věnuje rozvoji dílčích funkcí každý den. 

Orientační diagnostiku školní zralosti provádí přibližně 50 % respondentek, většina z nich 

také uvedla, jak při této diagnostice postupují, co hodnotí a jaké materiály a prostředky 

využívají. Autorka porovnala odpovědi na otázky též podle věkových kategorií, ale 

nezaznamenala žádné významné rozdíly, kromě otázky týkající se orientační diagnostiky 

školní zralosti. 

Došlo také k ověření výzkumných předpokladů a jejich následnému potvrzení či 

vyvrácení. Výzkumný předpoklad „učitelky v mateřských školách se při aktivitách 

zaměřují na dílčí funkce podle toho, jakou důležitost jim přisuzují pro osvojení školních 

dovedností“ se potvrdil jen částečně. Na některé dílčí funkce, kterým byla přisouzena 

nižší/vyšší důležitost, se respondentky skutečně zaměřují méně/více, ale bylo zaznamenáno 

i nižší zaměření na dílčí funkci, která získala vysoké hodnocení pro osvojení školních 

dovedností.  

Výzkumný předpoklad „četnost a frekvence aktivit zaměřených na oblasti zrakového  

a sluchového vnímání, v rámci aktivit na rozvoj dílčích funkcí, budou vyrovnané“ se 

nepotvrdil.  V obou oblastech dosáhlo nižších výsledků několik dílčích funkcí, příčinou 

však může být, že si respondentky neuvědomují, že určitou aktivitou mohou rozvíjet i onu 

dílčí funkci, ale také fakt, že třídy v mateřských školách jsou maximálně naplněny a pro 

rozvoj některé z těchto dílčích funkcí je zapotřebí spíše individuální práce s dítětem, pro 

kterou není dostatek příležitostí. 

Výzkumný předpoklad „při rozvoji dílčích funkcí volí učitelky mateřských škol 

převážně kombinaci individuální i skupinové práce s dětmi“ se potvrdil podle předpokladu, 

že na individuální práci s dítětem není z důvodu naplněné kapacity tříd dostatek příležitostí 

(tuto poznámku často připisovaly samy respondentky). 

Výzkumný předpoklad „všechny učitelky mateřských škol budou při rozvoji dílčích 

funkcí vycházet z RVP PV“ se nepotvrdil, malé procento respondentek tuto možnost 

odpovědi nezvolilo. Vysvětlení však lze hledat v samotném znění otázky, respondentky 

z RVP PV při své práci jistě vycházejí, ale k rozvoji dílčích funkcí mohou primárně 

využívat jiné zdroje a materiály, podle toho, co jim je bližší (např. mají oblíbenou 

odbornou literaturu). 
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Výzkumný předpoklad „v souvislosti s narůstajícím věkem učitelek mateřských škol 

stoupá počet těch, které provádí orientační diagnostiku školní zralosti dětí“ se potvrdil. To 

ovšem neznamená, že respondentky, které odpověděly negativně v otázce, zda samy 

provádějí orientační diagnostiku školní zralosti, ji vůbec neprovádějí. Hodnocení dítěte na 

základě pozorování a výsledků výkonů se nevyhne žádná učitelka MŠ. Respondentky 

v této otázce možná hledaly víc, než bylo třeba, nebo má jejich MŠ vytvořenou vlastní 

metodiku pro diagnostiku školní zralosti, případně spolupracují s PPP, která tuto 

diagnostiku provádí.  

Výzkumný předpoklad „výsledky dotazníkového šetření obou krajů budou srovnatelné“ 

se potvrdil, oba kraje se v mnohých bodech shodují. Odlišnosti lze pozorovat v grafu č. 6, 

který vypovídá o volbě aktivit, jimiž rozvíjejí dílčí funkce, ale důležité není, jakým 

způsobem dochází k naplnění cíle, ale to, že se cíle dosáhne. Je přirozené, že k dosažení 

cíle každý využívá jiných prostředků. 

5.3 Kvalitativní výzkumné šetření 

5.3.1 Interview s učitelkami mateřských škol 

5.3.1.1 Metodika  

Sběr dat 

Výzkumná metoda interview spočívá v interpersonálním kontaktu, ačkoliv se vždy 

nemusí jednat o kontakt tváří v tvář (např. v případě telefonického interview). Tato 

metoda, jejímž obsahem jsou otázky a odpovědi, umožňuje zachytit fakta a současně 

proniknout do motivů a postojů respondentů. V interview se dává přednost především 

otevřeným otázkám, výhodou je, že výzkumník může klást dodatečné otázky, a v případě, 

že neporozuměl odpovědi respondenta nebo neodpověděl dostatečně, může výzkumník 

požádat o vysvětlení odpovědi. Tato metoda umožňuje pružné přizpůsobení se vzniklým 

situacím. Autorka pro svůj výzkum zvolila strukturované interview, tzn., že otázky jsou 

pevně stanovené. Interview by mělo probíhat v klidném a kulturním prostředí. Odpovědi 

respondenta lze s jeho souhlasem zaznamenávat na diktafon nebo digitální záznamník. Je 

však vhodné nahrávací zařízení umístit mimo zorné pole respondenta, aby neodvádělo jeho 

pozornost. V případě, že si respondent nepřeje zaznamenávat nahrávku rozhovoru, je 

možné odpovědi písemně zapisovat. Odpovědi lze zapisovat průběžně, po doznění 

odpovědi respondenta, nebo odpovědi zapisuje pomocník výzkumníka (Gavora, 2010). 
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Struktura otázek pro interview byla sestavena na základě otázek z předchozího 

dotazníkového šetření.  

Respondenti  

Kvalitativní část výzkumného šetření byla zpracována na základě čtyř interview 

s učitelkami z mateřských škol, dvěma z Karlovarského kraje a dvěma z kraje Praha. 

Interview se zúčastnily respondentky, které se zároveň účastnily dotazníkového šetření, 

proto nebylo třeba pojem „dílčí funkce“ vysvětlovat. Na přání respondentek autorka uvádí 

jen údaje, které byly ochotné sdílet.  

Z Karlovarského kraje poskytly interview:  

1. učitelka, věková kategorie do 25 let, počet let praxe v oboru – méně než 5 let; 

respondentka si nepřeje uvádět jméno ani pracoviště; datum interview: 31. 10. 

2013; kód A1. 

2. paní učitelka Eva Prchalová z MŠ Barevný klíček, Vítězná 725, Sokolov; věková 

kategorie 46-55 let, počet let praxe v oboru – 10 let a více; datum interview: 1. 11. 

2013; kód A2 

Z kraje Praha poskytly interview: 

1. učitelka z MŠ Trojlístek, Hudečkova, Praha 4; věková kategorie do 25 let, počet let 

praxe v oboru méně než 5 let; datum interview: 4. 11. 2013; kód B1 

2. učitelka z MŠ Kodaňská, Praha 10; věková kategorie 36 – 45 let, počet let praxe 

v oboru – 5 – 10 let; datum interview: 6. 11. 2013; kód B2 

Průběh kvalitativního výzkumu 

Interview proběhlo vždy na základě předběžné domluvy v mateřské škole v odpoledních 

hodinách, kdy ve třídě bylo již jen pár dětí čekajících na příchod svých rodičů, protože 

nebylo možné domluvit se na termínu mimo pracovní dobu respondentek. Výpovědi 

respondentek byly zaznamenány v průběhu rozhovoru písemně. 

Výpovědi respondentek jsou označeny kódem, a to za Karlovarský kraj písmenem A, za 

kraj Praha písmenem B. Výpověď konkrétní respondentky je označena číslem 1 nebo 2. 

5.3.1.2 Výsledky výzkumného šetření 

V této části jsou prezentovány odpovědi respondentek (pod kódy, které byly 

respondentkám přiděleny) na otázky z interview. Autorka k vyhodnocení výpovědí využila 

kategorizování odpovědí (Gavora, 2010). 
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Otázka č. 1 – Jaké dílčí funkce považujete za důležité pro osvojení školních 

dovedností? 

A1: Všechny dílčí funkce. 

A2: Všechny dílčí funkce, záleží na individuálním rozvoji jednotlivých dětí. 

B1: Všechny, dítě musí být rozvíjeno komplexně po všech stránkách, jen tak si může 

osvojit potřebné dovednosti ve škole. 

B2: Všechny, aby dítě bylo správně připraveno na vstup do ZŠ. 

Otázka č. 2 – Proč Vám právě tyto dílčí funkce připadají významné, v čem spatřujete 

jejich důležitost? 

A1: Rozvoj dílčích funkcí přispívá k harmonickému a všestrannému vývoji dítěte. 

A2: Pomáhají rozvíjet dětskou osobnost jako celek, jsou základem pro rozvoj dalších 

funkcí. 

B1: Zrakové – pro nácvik psaní a čtení; sluchové – pro sluchovou diferenciaci; 

prostorová orientace – pro pohyb ve třídě, škole, při TV; pozornost – již v MŠ se snaží 

rozlišovat čas na hraní a čas potřebný pro koncentraci, ve škole je to pak automatické; 

paměť – nezbytná pro učení se obecně; myšlení – přemýšlet a mít vlastní názor, být 

sebekritický; řeč – základem pro úspěšnou komunikaci, čtení; matematické představy – 

pro orientaci; motorika – je obrazem celkového vývoje a úrovně dítěte, potřebná pro 

správný úchop psací potřeby a samotné psaní.   

B2: Děti je nutné rozvíjet po všech stránkách, aby nabyly pocitu jistoty při svých 

činnostech, každá dílčí funkce souvisí se všemi ostatními, proto je potřeba se na ně 

rovnoměrně zaměřovat a ty, které jsou oslabené, prohlubovat a upevňovat. 

Otázka č. 3 – Na jaké dílčí funkce se při aktivitách zaměřujete? 

A1: Na všechny. 

A2: Na všechny, na vyváženost všech dílčích funkcí s ohledem na individuální 

zvláštnosti dětí. 

B1: Snaží se zaměřovat na všechny, ne však rovnoměrně, více trénují paměť, pozornost, 

zrakovou a sluchovou oblast. 

B2: Průběžně na všechny, jsou součástí zdravého vývoje dítěte, v souladu s RVP PV  

a následně ŠVP zařazují v MŠ aktivity tak, aby obsáhly všechny vzdělávací oblasti, tím 

i dílčí funkce. 
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Otázka č. 4 – Dokážete zhodnotit, na které dílčí funkce se naopak zaměřujete málo  

a proč tomu tak je? 

A1: Ve své praxi se snaží všem dílčím funkcím věnovat stejnou pozornost. 

A2: Respondentku nic nenapadá.  

B1: Méně se zaměřuje na matematické představy, na nich pracuje spíše individuálně  

a pouze s předškoláky (respondentka pracuje v heterogenní třídě). 

B2: Méně se zaměřuje na logopedická cvičení, protože se domnívá, že toto by měl dělat 

spíše klinický logoped. 

Otázka č. 5 – Jaké aktivity s dětmi realizujete na rozvoj dílčích funkcí nad rámec 

běžných každodenních aktivit? 

A1: Podle potřeby např. programy Hypo nebo Maxík. 

A2: V MŠ respondentky mají děti možnost navštěvovat tzv. „kroužky“, v nichž se 

mohou věnovat tvoření z keramiky, hře na harmoniku nebo logopedického cvičení, také 

pravidelně navštěvují tělocvičnu ZŠ.  

B1: Nad rámec běžných aktivit žádné. Aktivity v rámci řízené činnosti považuje za 

dostatečné. Významná je také práce rodiny, pokud má dítě nějakou funkci oslabenou, 

učitelky s dítětem pracují intenzivněji na dané oblasti a upozorní na to i rodiče, kteří by 

měli být partnery a měli by s dítětem také pracovat. 

B2: Snaží se si s dětmi povídat o běžném životě, odpovídat na otázky, které děti 

zajímají, vysvětlovat. Snaží se rozvíjet logické myšlení, sociální cítění, souznění 

s přírodou. 

Otázka č. 6 – Které aktivity na rozvoj dílčích funkcí děti mají rády a kterým se 

naopak věnují nerady?  

A1: Děti dávají přednost dramatizaci pohádek, soutěžím a pohybovým hrám.  

A2: Mezi nejoblíbenější aktivity dětí patří pohybové a taneční činnosti, méně atraktivní 

jsou např. slovní hry. Vše ale záleží na složení dětí, na vhodné motivaci  

a využití vhodných pomůcek a rekvizit. 

B1: Děti vítají veškeré činnosti pojaté zábavnou formou, rády hledají, zkoumají, hádají. 

Oblíbenou činností je kreslení a výtvarné tvoření. Naopak stále více nerady cvičí. 

Respondentka hodnotí úroveň jejich motoriky jako zoufalou, děti na pohyb nejsou 

zvyklé a při cvičení se vymlouvají, cvičit nechtějí. 

B2: Když jsou děti správně motivované, pracují s nadšením, problémy jim dělají 

převážně činnosti, při kterých mají samy něco dělat. Nedostatečná fantazie  
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a představivost jim brání v samostatnosti. Mají také problém s logickým úsudkem – 

vyslechnou si zadání úkolu, vše odkývají, ale pak si neví rady. 

Otázka č. 7 – Jakou formu práce volíte při aktivitách na rozvoj dílčích funkcí? 

A1: Formy střídá, individuální i skupinovou.  

A2: Dává přednost práci ve skupinách, ale podle druhu činností střídá i individuální 

nebo kolektivní formu práce. Dbá na to, aby byly vyvážené činnosti spontánní  

a řízené, klidné a rušné. 

B1: Skupinové, snaha o zohlednění individuálních potřeb dětí je velmi náročná, 

v heterogenní třídě obzvlášť. 

B2: Formu práce přizpůsobuje náročnosti aktivity, někdy je potřeba individuální, jindy 

je vhodnější skupinová. 

Otázka č. 8 – Co by bylo dle Vašeho názoru potřeba změnit, aby bylo více prostoru na 

individuální práci s dítětem?  

A1: Respondentku nic nenapadá.  

A2: Není nutné cokoliv měnit, vždy si najde vhodný způsob, jak s dětmi individuálně 

pracovat.  

B1: Zákonem snížit počet ve třídách. Současný stav je náročný jak pro učitelky, tak pro 

děti. Učitelky mají děti vést k poznání, seznamovat je se světem a připravovat je na 

budoucí školní docházku, realita je však ve většině případů odlišná. V počtu 25 dětí se 

současná MŠ stává spíše hlídacím koutkem. Nebo zanechat současný počet, ale zavést 

asistenta pedagoga i do běžných MŠ, protože v současné době nalezneme téměř v každé 

třídě dítě se specifickými potřebami. 

B2: Respondentka uvádí, že speciálně v jejich MŠ je to včasný příchod dětí ráno do MŠ, 

a poté zavést menší počet dětí na třídách. 

Otázka č. 9 – Realizujete aktivity k rozvoji dílčích funkcí vědomě a záměrně volíte 

aktivity k jejich rozvoji, nebo spíše nevědomě a příliš nad tím nepřemýšlíte? 

A1: Aktivity k rozvoji dílčích funkcí volí záměrně a má je promyšlené.  

A2: Drží se ŠVP a TVP (třídní vzdělávací plán), ale dává dostatek prostoru i pro 

neplánové aktivity, ve kterých si rozvoj dílčích funkcí uvědomuje zpětně. 

B1: Většinu aktivit volí záměrně, někdy však zjistí, že aktivita rozvíjela i další funkce.  

B2: Některé volí záměrně, když zjistí, že dítě v určité funkci zaostává. Převážně ale 

vyplývají z praxe, jsou prováděny v podstatě nevědomky, ale účelně. Více si děti 

zapamatují a upevní přirozeným učením, než řízeným.  
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Otázka č. 10 – Jaké používáte materiály a zdroje při volbě aktivit na rozvoj dílčích 

funkcí? 

A1: Pracovní listy, obrázky a náměty z internetu. 

A2: Poznatky ze seminářů, inspirace z internetu, městská knihovna, materiály z rozsáhlé 

knihovny MŠ. 

B1: Rady starších kolegyň, znalosti ze školy, pracovní listy a odborné publikace. 

B2: Pracovní listy, didaktické pomůcky, inspirace z internetu, předávání poznatků mezi 

kolegyněmi. 

Otázka č. 11 – Využíváte v rámci rozvoje dílčích funkcí nějaké pomůcky? 

A1: Ano, např.: logopedické pomůcky, hudební nástroje, učební systém Logico Piccolo. 

A2: Ano, v MŠ mají k dispozici velký výběr pomůcek k rozvoji všech dílčích funkcí. 

B1: Pomůcky na cvičení, dramatizaci, hudební nástroje, didaktické hry, stavebnice aj.  

B2: Didaktické pomůcky, dostupné pomůcky v MŠ. Učitelky v této MŠ mají možnost 

objednat si didaktické hračky a pomůcky jako „dárky k Vánocům“ do třídy.  

Otázka č. 12 – Jak často realizujete aktivity na rozvoj dílčích funkcí u dětí? 

A1: Každý den. 

A2: Denně. 

B1: Denně. Učí se básničky, zpívají, cvičí, hádají hádanky, hrají pohybové hry, tvoří,  

malují… 

B2: Každý den se věnují dětem tak, aby se tyto funkce rozvíjely. Aktivity, které 

v průběhu dne provozují, vždy rozvíjí nějakou dílčí funkci. 

Otázka č. 13 – Diagnostikujete si sám/sama školní zralost dětí? Jaké k tomu případně 

používáte materiály a jak postupujete? 

A1: Ne, sama ne. 

A2: Pro diagnostiku v MŠ používají tabulky, do kterých 2x – 3x za školní rok 

zaznamenávají rozvoj dětí. Informace postupně shromažďují pomocí publikací 

Diagnostika předškoláka, Knihy kreslení, dětského portfolia apod. 

B1: Ne, pouze orientačně pozorováním respondentky, MŠ spolupracuje s PPP, která 

diagnostiku školní zralosti provádí.  

B2: Učitelky v této MŠ diagnostikují průběžně podle diagnostických archů vydaných 

MŠMT, z nichž si vybraly ty, které vyhovují jejich potřebám nejvíce (podle věku  

a fáze vývoje dětí, nástup do MŠ, odchod z MŠ). Většinou mívají 3 diagnostické vstupy 

– září, říjen = vstup do třídy; únor, březen = pololetí; červen = konec školního roku. 
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Otázka č. 14 – Co by podle Vás mělo dítě bezpečně zvládat před vstupem do školy, 

aby bylo ve škole úspěšné? 

A1: Základní dovednosti – oblékání, stolování, mělo by být emočně a sociálně vyzrálé. 

A2: Klíčové kompetence – učení, komunikativnost, řešení problému, názorová  

a organizační samostatnost, přizpůsobivost, morální hodnoty apod. 

B1: Bezpečně se orientovat ve světě, být zralé po psychické i fyzické stránce, být 

schopno udržet pozornost, respektovat dospělého, zvládat sebeobsluhu.  

B2: Být samostatné, logicky přemýšlet, být sociálně zralé, mít zdravé sebevědomí. Mělo 

by mít základní matematické představy, orientovat se v prostoru a čase, mít povědomí  

o světě kolem nás, mít základní grafomotorické schopnosti a dovednosti. 

Otázka č. 15 – Vnímáte v oblasti přípravy dítěte na školní docházku nějaké problémy 

či nedostatky, které se opomíjejí a přitom je důležité na ně brát zřetel? 

A1: Ve svém pracovním okolí vidí dostatečnou péči o děti předškolního věku. 

A2:  Z hlediska podmínek předškolního vzdělávání v její MŠ nevnímá žádné 

nedostatky. 

B1: Ne. 

B2: Ze strany této MŠ ne. Bohužel se však setkává s nepochopením a odmítavým 

postojem ze strany rodičů, nejsou ochotni si připustit, že jejich dítě má nějaký 

nedostatek. 

Otázka č. 16 – Doplňujete si poznatky v rámci předškolní pedagogiky 

sebevzděláváním nebo zajišťuje Vám Vaše MŠ nějaké vzdělávací kurzy, semináře či 

přednášky? 

A1: Ano, zajišťuje různé semináře, kurzy, besedy. Sama se snaží absolvovat různé 

kurzy. 

A2: Ano, MŠ zajišťuje účast na různorodých seminářích a kurzech dle vlastního výběru. 

B1: Čerpá z časopisu Informatorium, v rámci MŠ mají možnost navštěvovat odborná 

školení a kurzy. 

B2: Pravidelně se účastní různých školení, která si vybírají podle vlastního uvážení, 

zaměření.  

Otázka č. 16 a) Čeho se vzdělávací kurzy, semináře či přednášky nejčastěji týkají? 

A1: Např. dětí s vadami řeči. 

A2: Např. environmentální, řečová, pohybová, hudební výchova aj. 
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B1: Nabídka je široká, např.: ukázky praktických her, činností, teoretické přednášky  

o dětech, práci s rodinou, s agresí aj. 

B2: Práce s dětmi s ADHD, grafomotorika aj. 

Otázka č. 16 b) Dozvídáte se na nich, co potřebujete: 

A1: Ano, většinou ano. 

A2: Většinou ano. 

B1: Většinou ano. 

B2: Většinou ano. 

Otázka č. 17 – Domníváte se, že RVP PV a ŠVP jsou pro předškolní vzdělávání 

dostačujícími dokumenty, nebo je potřeba, aby každý pedagog do vzdělávání 

předškoláků vnášel i vlastní iniciativu a nápady?  

A1: Je důležité a přínosné, aby každý pedagog do své práce vnášel iniciativu, nápady, 

prověřené metody práce, techniky při vzdělávání dětí. 

A2: RVP PV a ŠVP jsou dokumenty, které učitelky v MŠ správně navedou 

k samostatnému vypracování TVP, k jehož vytvoření je vlastní iniciativa a nápady 

nezbytnou součástí předškolního vzdělávání. 

B1: Jsou vhodné jako osnova, vlastní iniciativa a nápady jsou nutné a potřebné, zvláště 

u dětí předškolního věku. 

B2: Vlastní aktivita je vždy důležitá, nejde jen o to „přečíst, udělat = hotovo“. 

V průběhu rozhovoru s respondentkou z MŠ Kodaňská, Praha 10 (B2), výzkumnice 

zařadila dvě otázky nad rámec stanovených dotazů. Zajímalo jí, zda do MŠ dochází 

praktikanti z odborných škol a zda mají v takovém případě více prostoru pro individuální 

práci s dětmi. Respondentka odpověděla, že praktikantky k nim docházejí, ale především 

ze střední školy zdravotnické, a že prostor pro individuální práci jim to nepřináší, protože 

děti jsou z nových tváří nadšené a předvádí se, takže učitelky musí třídu více usměrňovat. 

Výzkumnici také zajímalo, kolik dětí s odloženou školní docházkou mají v současné době 

v MŠ. Respondentka odvětila, že méně než v předchozích letech, protože podle nové 

úpravy zákona
30

 musejí rodiče dětí, které dostaly doklad školní docházky, rok v mateřské 

škole uhradit, což je od odkladu odrazuje, a do škol se tak dostaly i děti, u kterých se 

učitelky domnívaly, že nebyly na školu ještě zcela zralé. 

                                                
30 Školský zákon, § 123 – Úplata za vzdělávání a školské služby, odstavec 2; platné od 1. 1. 2012 
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5.3.1.3 Závěrečné zhodnocení výsledků kvalitativního výzkumu 

Interview mohla přinést větší množství zajímavých údajů, kdyby byl zvolen 

polostrukturovaný typ interview a výzkumnice v průběhu rozhovorů více reagovala na 

odpovědi a více se doptávala svých respondentek. Tato metoda je náročná na čas a také na 

zkušenosti výzkumníka interview vést, kterých autorka této práce zatím mnoho nemá. 

Přesto je ráda, že se nebála tuto metodu zahrnout do svého výzkumu, protože přinesla 

podstatné informace. 

Výpovědi respondentek prezentují jejich názor na důležitost dílčích funkcí, vnímají je 

jako důležité pro všestranný a harmonický vývoj dítěte a pro připravenost dítěte na vstup 

do ZŠ. Výpovědi poskytují náhled na realizace aktivit zaměřených na rozvoj dílčích funkcí 

nad rámec každodenních aktivit. Poskytují odpověď na otázku, jakým aktivitám se děti 

v MŠ věnují rády a naopak nerady – respondentky uvádějí, že je důležitá správná 

motivace, děti rády dramatizují pohádky, soutěží, kreslí, tvoří. Respondentky 

z Karlovarského kraje uvedly jako oblíbené pohybové hry, jako neoblíbené uvedla jedna 

z nich slovní hry. Respondentka z Prahy si stěžuje na neoblíbenost tělesných cvičení, druhá 

problematiku aktivit vyžadující samostatnost. Respondentky dále uvádějí, jakou formu 

práce s dětmi při činnostech volí – nejčastěji se snaží kombinovat individuální  

a skupinovou formu práce. Vyjadřují se také k otázce, co je potřeba změnit, aby měly 

učitelky v MŠ více příležitostí k individuální práci s dítětem – dvě respondentky by ocenily 

nižší počet dětí ve třídách, jedna z nich dodává, že by při zachování počtu dětí mohlo 

pomoci zavedení asistenta pedagoga i do běžných MŠ, protože téměř v každé třídě MŠ je 

dítě se specifickými potřebami. Interview osvětluje také problematiku vědomé/spíše 

nevědomé realizace aktivit na rozvoj dílčích funkcí, respondentky uvádějí, že aktivity 

převážně volí vědomě a záměrně, ale některé dávají prostor i neplánovým aktivitám  

a zpětně si pak uvědomují, že aktivity rozvíjely i další funkce; aktivity vyplývají také 

z jejich praxe, takže mohou být prováděny nevědomky, ale účelně. Interview zjišťuje 

využívání pomůcek respondentkami při aktivitách na rozvoj dílčích funkcí, zmiňuje se  

o důležitosti vzdělávacích kurzů, seminářů a přednášek, na které MŠ své zaměstnankyně 

posílá. V neposlední řadě se vyjadřuje k důležitosti vlastní iniciativy předškolních 

pedagogů z hlediska vzdělávání předškoláků, kterou respondentky vnímají jako zcela 

nezbytnou. Interview se též dotýká problematiky orientační diagnostiky školní zralosti  

a zjišťuje názor respondentek, co by mělo dítě před vstupem do ZŠ bezpečně zvládat.  
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Z výzkumného šetření vyplývá, že respondentky přistupují k problematice dílčích 

funkcí zodpovědně, vnímají jejich důležitost a při své práci se na jejich rozvoj zaměřují. 

Vyvstává tedy otázka, proč i přes péči předškolních pedagogů je stále poměrně velkému 

procentu dětí v průběhu školní docházky diagnostikována SPU. Důvodů může být několik. 

MŠ mají v současné době naplněné kapacity tříd, proto se do MŠ některé děti nedostanou. 

Povinnost navštěvovat MŠ mají děti rok před zahájením povinné školní docházky. Děti, 

které mají oslabené nebo opožděné některé dílčí funkce, nemusí tento deficit v dílčích 

funkcích stihnout za rok dohnat. Ne všichni rodiče se svědomitě věnují rozvoji svých dětí. 

SPU se mohou projevit také v kombinaci s jiným postižením nebo poruchou. A také lze 

hledat příčinu u předškolních pedagogů, jistě se stále najde pár takových (doufejme, že jen 

hrstka), kteří svoji práci neodvádějí tak profesionálně, jak by bylo třeba. 
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ZÁVĚR 

Dílčí funkce jsou základní schopnosti, na jejichž základě se rozvíjí vyšší psychické 

funkce, a jsou základním stavebním kamenem pro osvojení dovednosti čtení, psaní, 

počítání i náležitého chování. Rozvoj dílčích funkcí zvyšuje předpoklad školní úspěšnosti 

dítěte. Oslabení dílčích funkcí může způsobovat obtížné osvojování dovedností  

a vědomostí a může být příčinou SPU. Jestliže se u dítěte včas odhalí oslabení nebo 

opoždění v určité dílčí funkci, díky cvičení na jejich rozvoj lze nedostatky odstranit nebo 

přinejmenším zmírnit.  

Aktivity zaměřené na rozvoj dílčích funkcí lze pojmout formou hry. Nejedná se o žádné 

náročné činnosti, které by vyžadovaly dlouhou přípravu. Je však důležité pamatovat na 

všechny oblasti, vybírat a zařazovat aktivity tak, aby se dílčí funkce rozvíjely rovnoměrně. 

V mateřských školách, kde probíhalo výzkumné šetření, důležitost dílčích funkcí vnímají  

a na jejich rozvoj se zaměřují, ačkoliv bylo zjištěno, že na některé funkce se nezaměřují 

rovnoměrně. Práci učitelkám mateřských škol však můžou komplikovat naplněné kapacity 

tříd, menší prostor pro individuální práci s dítětem (která je u některých dílčích funkcí 

potřebná) a také obtížná spolupráce s rodiči.  

Úroveň rozvoje dílčích funkcí je potřeba pravidelně a systematicky vyhodnocovat 

prostřednictvím pedagogicko-psychologické diagnostiky v mateřské škole. Diagnostika 

může pomoci odhalit oslabení, což umožní učitelce mateřské školy zaměřit se na rozvoj 

oslabené dílčí funkce, aby se deficit vyrovnal a dítě mělo možnost pro úspěšný start ve 

škole. Než dítě nastoupí do první třídy základní školy, posuzuje se jeho školní zralost. 

Jestliže se prokáže, že dítě není školsky zralé, lze podat odklad školní docházky o rok. 

V tomto roce je nutné se zaměřit na rozvoj oblastí, v nichž se projevilo oslabení. 

Deficity dílčích funkcí s sebou přináší řadu obtíží, které se projevují nejen ve škole, ale  

i v běžném životě, a mohou se také promítat do mezilidských vztahů. Mohou negativně 

působit na osobnost dítěte, které může mít v důsledku neúspěšnosti a negativních 

zkušeností nízké sebevědomí, sebepojetí a jeho životní cesta by se mohla ubírat jiným 

směrem, než kdyby se obtížím, neúspěchům a negativním zkušenostem včas předešlo. 
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RESUMÉ 

V souvislosti s tématem diplomové práce autorka zjistila, jak k problematice dílčích 

funkcí přistupují v mateřských školách v Karlovarském kraji a kraji Praha. K tomu byla 

využita metoda kvantitativního výzkumu – dotazníkové šetření, a metoda kvalitativního 

výzkumu – interview. Interview pomáhá vysvětlit některé výsledky z dotazníkového 

šetření. Autorka výsledky obou krajů získané výzkumným šetřením mezi sebou porovnala. 

Všeobecně lze konstatovat, že výsledky krajů jsou srovnatelné. 

Z výzkumu vyplývá, že učitelky mateřských škol přistupují k problematice dílčích 

funkcí zodpovědně, vnímají jejich důležitost pro osvojení školních dovedností a k rozvoji 

těchto funkcí využívají nejrůznějších aktivit, přičemž se nejčastěji uplatňuje kombinace 

individuální a skupinové práce. Výzkum také zmapoval, z jakých zdrojů respondentky při 

rozvoji dílčích funkcí vycházejí.  

Se zaměřením na oblasti zrakového a sluchového vnímání bylo zjištěno, že se 

respondentky na rozvoj dílčích funkcí těchto oblastí nezaměřují rovnoměrně. Příčiny 

tohoto výsledku mohou být různé, např. že k rozvoji některých z nich je zapotřebí spíše 

individuální práce s dítětem, na kterou není z důvodu naplněné kapacity tříd potřebný 

prostor, nebo že si neuvědomují, že určitá aktivita může rozvíjet i danou dílčí funkci.  

Výzkum měl také zjistit, zda respondentky provádějí orientační diagnostiku školní 

zralosti. Výsledky dotazníkového šetření hovořily přibližně asi jen o 50 % případů, které 

orientační diagnostiku školní zralosti provádí. Interview však pomohlo problematiku 

diagnostiky více objasnit, tedy že respondentky provádějí diagnostiku často na základě 

pozorování, ale nezmiňují ji, a mateřská škola buď postupuje podle určité metodiky, nebo 

spolupracuje s PPP. 

Tato diplomová práce vysvětluje důležitost dílčích funkcí i orientační diagnostiky 

realizované učitelkami v mateřských školách a poskytuje náhled na problematiku rozvoje 

dílčích funkcí dětí v mateřských školách. 
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RESUME 

Related to the theme of the thesis the author found out how kindergartens in the region 

of Karlovy Vary and Prague approach the issue of partial functions. Both quantitative and 

qualitative methods of research were used for the purpose of this thesis. Survey was used 

as the quantitative method and interviews were used as the qualitative method. Interviews 

helped to describe some of the results of the survey. The author compared the results 

obtained in both regions and came to the conclusion that in general it can be stated that the 

results of both regions are comparable. 

The research suggested that kindergarten teachers responsibly approach the issue of 

partial functions. They perceive the importance of partial functions for the acquisition of 

academic skills and they use many different activities to develop these functions. The most 

common way of developing these functions is by combining individual and group work. 

This research also charted on which sources the respondents have based their way of 

developing partial functions. 

It has been found that while developing partial functions of visual and auditory 

perception the respondents do not focus on both areas equally. The cause of this result may 

be different – for example the fact that to develop some of the functions properly 

individual work with the child is needed. And this aspect is not easy to fulfill due to full 

capacities of classes or it may be caused by the underestimation of individual work as an 

important way to develop certain partial functions. 

Another goal of the research was to determine whether the respondents perform 

approximate diagnosis of school maturity. The results of the survey revealed that only  

50 % do perform the approximate diagnosis of school maturity. But the follow up 

interview helped to understand the survey results. The interviews showed that the 

respondents often do perform the approximate diagnosis of school maturity but do not 

mention it. That is because of different kindergarten methodic or because they cooperate 

with pedagogical-psychological counseling.  

This thesis explains the importance of partial functions and approximate diagnosis 

performed by kindergarten teachers. It also provides insight into development issues of 

partial functions at children from kindergarten. 
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Příloha č. 1 

Vyhledávání známých předmětů na obrázku  

 

(Bednářová, Šmardová, 2007, str. 95) 
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Příloha č. 2  

Hledání obrázku ve změti čar 

 

(Bednářová, Šmardová, 2007, str. 97) 

Příloha č. 3 

Hledání překrývajících se obrazců 

  

(Bednářová, Šmardová, 2007, str. 98)      (Bednářová, Šmardová, 2007, str. 99) 
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Příloha č. 4 

Doplňování slov ve správném tvaru 

 

(Bednářová, Šmardová, 2007, str. 190) 
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Příloha č. 5 

Cvičný list k nácviku koncentrace pozornosti – podle Kleber, Kleber, Haas 

 

(Pokorná, 1998, str. 19) 

Příloha č. 6 

Grafomotorika – ostré zuby na pile a kreslení horních smyček 

 

(Bednářová, Šmardová, 2010, str. 17) 
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Příloha č. 7 

Dotazník k dotazníkovému šetření 

Dobrý den. 

Jmenuji se Vlastimila Kopecká a studuji posledním rokem obor Speciální pedagogika na 

Univerzitě Karlově v Praze. Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma „Možnosti 

rozvoje dílčích funkcí u dětí předškolního věku.“ V praktické části své práce bych ráda 

zmapovala, jaké jsou a jak probíhají možnosti rozvoje dílčích funkcí v mateřských školách. 

Proto bych Vás chtěla moc poprosit o spolupráci a vyplnění dotazníku. 

 

Co jsou to dílčí funkce?  

Jedná se o psychické funkce, které se rozvíjejí v interakci vyvíjejícího se organismu s jeho 

okolím. Jsou to prvky funkčního systému, které jsou nezbytné ke zvládnutí procesů 

adaptace. Mezi tyto funkce patří: zrakové vnímání, sluchové vnímání, prostorová 

orientace, paměť, pozornost, myšlení, řeč, matematické představy, motorika (jemná, hrubá, 

oromotorika, očních pohybů), motorická koordinace (souhra pohybů), senzomotorické 

funkce (propojení motorických a poznávacích schopností). Tyto funkce jsou důležité při 

osvojování psaní, čtení, počítání a člověk se díky nim orientuje v prostředí a rozumí svému 

okolí. 

 

Dotazník obsahuje 12 otázek a zabere Vám jen pár minut Vašeho času. Vaše odpovědi 

v textu označte. Samotné vyplněné dotazníky nebudu nikde zveřejňovat, data získaná 

dotazníkovým šetřením zpracuji hromadně a anonymně.  

 

Děkuji mnohokrát za Váš čas a spolupráci. 
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Mateřská škola (napište prosím název a adresu): 

 

 

POHLAVÍ:  

 muž  

 žena  

 

VĚK: 

 do 25 let 

 26 – 35 let  

 36 – 45 let 

 46 – 55 let 

 56 let a více 

 

POČET LET PRÁCE V PRAXI: 

 méně než 5 let  

 5 – 10 let 

 10 let a více 

 

1. Jaké dílčí funkce považujete za důležité pro osvojení školních dovedností? 

 zrakové vnímání  

 sluchové vnímání 

 prostorová orientace 

 pozornost 

 paměť 

 myšlení  

 řeč 

 matematické představy 

 motorika 

 



133 

 

2. Na jaké dílčí funkce se při aktivitách zaměřujete? 

 zrakové vnímání 

 sluchové vnímání 

 prostorová orientace 

 pozornost 

 paměť 

 myšlení  

 řeč 

 matematické představy 

 motorika 

3. Jaké aktivity s dětmi realizujete pro rozvoj dílčích funkcí? 

Jedná se o záměrně volené aktivity za účelem rozvoje dílčích funkcí, ne o běžné 

každodenní aktivity.  

 tělesná cvičení 

 pohybové hry 

 deskové hry 

 slovní hry 

 tanec  

 logopedická cvičení 

 práce s tištěnými materiály (různé pracovní listy apod.) 

 pracovní činnosti (výroba dekorací apod.) 

 manipulace s předměty 

 říkanky, básničky, hádanky 

 zpěv 

 rytmická cvičení 

 kreslení 

 jiné  

V případě odpovědi „jiné“ prosím rozepište, jaké. 
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4. Na jaké oblasti zrakového a prostorového vnímání se zaměřujete v rámci aktivit 

na rozvoj dílčích funkcí? 

 orientace v prostoru  

(např. ukazování na obrázku – co je vpředu, vzadu, nahoře, dole, uvnitř, venku, 

mezi, vedle…) 

 pravolevá orientace 

 diferenciace barev, velikostí, tvarů  

(např. hledání tvarů podle vzoru, označení stejných barev) 

 rozlišení figury a pozadí  

(Jedná se o schopnost soustředit se na jeden konkrétní zrakový podnět – např. 

na jeden strom na obrázku lesa. Př. aktivit: obkreslování, obtahování, vyhledání 

předmětu na pozadí aj.) 

 postřeh detailů, rozdílů  

(např. hledání rozdílů mezi dvěma obrázky, hledání shodných obrázků aj.) 

 zraková analýza a syntéza  

(Jedná se o vnímání celku i dílčích částí. Př. aktivit: puzzle, stavebnice, 

skládanky, dokreslování obrázků apod.) 

 záměrné vedení očních pohybů  

(zleva doprava; př. aktivity: jmenování předmětů zleva doprava) 

 zraková paměť  

(např. Kimova hra, pexeso, obkreslování dříve sledovaných sestav kostek aj.) 

 vizuomotorická koordinace  

(souhra oka a ruky; př. aktivity: hledání cesty na obrázku s bludištěm) 

5. Na jaké oblasti sluchového vnímání se zaměřujete v rámci aktivit na rozvoj 

dílčích funkcí? 

 sluchová orientace  

(např. určení zdroje zvuku, směr odkud zvuk přichází apod.) 

 naslouchání  

(např. pozorné vyslechnutí pohádky, příběhu) 

 rozlišení figury a pozadí  
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(Jedná se o pozornost zaměřenou na vyčlenění zvuků z pozadí, schopnost 

zaměřit se na konkrétní sluchový vjem, např. zaměření na hlas a nevnímat hluk 

z okolí.) 

 diferenciace hlásek, slabik, slov, vět  

(např. rozlišení slabik, slov – zda znějí stejně, která hláska se ve slově změnila 

apod.) 

 diferenciace zvuků a tónů  

(např. poznání předmětu podle zvuku, rozpoznání písní podle melodie aj.) 

 vnímání a reprodukce rytmu  

(např. básně, vytleskávání do rytmu, provádění snadných cviků do rytmu apod.) 

 sluchová analýza a syntéza  

(např. určování první a poslední hlásky ve slově, rozklad slov na hlásky, 

skládání slov z hlásek, slovní fotbal aj.) 

 sluchová paměť  

(např. reprodukce slyšeného, učení se básničkám, písničkám) 

6. Jaký přístup při aktivitách na rozvoj dílčích funkcí volíte? 

 individuální práce s každým dítětem 

 skupinová práce 

 kombinace obou 

7. Aktivity k rozvoji dílčích funkcí realizujete: 

 Spíše nevědomě v rámci různých činností, nepřemýšlím nad tím tolik. 

 Vědomě a účelově volím aktivity zacílené na rozvoj dílčích funkcí. 

 kombinace obou 

8. Z jakých zdrojů vycházíte a s jakými materiály pracujete při rozvíjení dílčích 

funkcí? 

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 odborná literatura  

 porada s kolegy 

 jiné 

Pokud jste odpověděl/a „odborná literatura“ nebo „jiné“, napište prosím příklad zdroje či 

materiálu: 
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9. V jaké časové frekvenci se zaměřujete na rozvoj dílčích funkcí u dětí? 

 každý den 

 3x a vícekrát týdně 

 1x týdně 

 2x do měsíce 

 1x do měsíce  

 méně než 1x měsíčně  

10. Provádíte sám/sama orientační diagnostiku školní zralosti dětí? 

 ano 

 ne 

 

 Pokud jste odpověděl/a „ne“, tady pro Vás dotazník končí a neodpovídáte na 

následující otázky. Děkuji Vám mnohokrát za Váš čas. 

 

 Pokud jste odpověděl/a „ano“, pokračujte prosím v následujících otázkách. 

 

11. Jestliže realizujete diagnostiku školní zralosti dětí, jak postupujete a co 

hodnotíte? Rozepište prosím. 

 

 

12. Jaké materiály a prostředky využíváte k diagnostice školní zralosti?  

 Diagnostické testy. 

o Jaké? Rozepište prosím. 

 

 Mám vlastní metodiku. 

o Jakou? Rozepište prosím. 

 

 Využívám vlastní metodiku i diagnostické testy. 

 


