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Abstrakt 

Název: Testování jemné motoriky dětí ve věku 3-6 let navštěvujících Montessori předškolní 

zařízení testovou baterií MABC-2 

 

Cíl: V rámci bakalářské práce bylo provedeno měření jemné motoriky u dětí předškolního 

věku pravidelně navštěvujících Montessori mateřskou školu. Cílem měření bylo posoudit, 

zdali jsou výsledné hodnoty dětí z Montessori MŠ (mateřská škola) lepší v porovnání 

s hodnotami dětí, které pravidelně docházejí do běžné mateřské školy.  

 

Metodika: Ke sběru dat byla aplikována testová baterie MABC-2. Pro účely výzkumného 

šetření byla dále použita data z měření jemné motoriky u výběru dětí z pražského 

komplexu běžných MŠ (autorem dosud nepublikovaného výzkumu je Mgr. Jakub Kokštejn, 

Ph.D.) a data, která ve své práci uvádí Mgr. Ludvík Valtr. Nejdříve proběhlo porovnání 

výsledků dětí z Montessori MŠ s hodnotami pražských dětí a poté komparace výsledků 

zjištěných v Montessori MŠ a hodnot dětí uvedených v diplomové práci Mgr. Ludvíka Valtra.   

 

Výsledky a diskuze: V rámci obou porovnání byl patrný statisticky významný rozdíl pouze 

v motorické dovednosti číslo 1, kdy u prvního zmíněného vzorku vykazovaly ukazatele 

úrovně jemné motoriky lepší hodnoty u souboru dětí z běžné MŠ a u druhého byla naopak 

patrná dovednostní převaha dětí z Montessori MŠ. Z výsledků tedy jednoznačně nevyplývá 

potvrzení ani vyvrácení hypotézy, která předpokládala dosažení jasně lepších výsledků dětmi 

z Montessori MŠ. 

 

Klíčová slova: předškolní pedagogika, Montessori pedagogika, jemná motorika, MABC-2 



 

 

Abstract 

Title of the Bachelor Thesis: Fine Motor Skills Testing of Children in the Preschool Age 

Visiting Montessori Kindergarten by the Battery Test MABC-2 

 

The Aim of the Thesis: We will measure fine motor skills of children in preschool age 

visiting Montessori kindergarten. We will compare measured results with children who visit 

common kindergartens. 

 

Method: We used battery test MABC-2 for measuring. We also used data from measuring 

fine motor skills among children from selection of  kindergartens in Prague. This research is 

done by Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. and has not been publishet yet. We also used data 

presented by Mr. Ludvík Valtr. We compared results between children from the Montessori 

kindergarten and children visiting prague kindergartens- sample one. Then we compared our 

results with results from the Diploma thesis by Mr. Ludvík Valtr- sample two.  

 

Results and Discussion: We found statistically significant result only in measuring of motor 

skill number one. In first mentioned sample we found better results between children from 

common kindergartens. In second mentioned sample we found better results between children 

from the Montessori kindergarten. We can not confirm or disprove the hypothesis where we 

expected significantly better results between children visiting Montessori kindergarten. 

 

Key Words: preschool pedagogy, Montessori pedagogy, fine motor skills, MABC-2 
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1 Úvod 

 

V dnešní době můžeme u dětí předškolního věku často pozorovat motorická a kognitivní 

oslabení, která jsou z velké části způsobena nedostatečným podněcováním smyslových vjemů 

a nedostatkem pohybové aktivity. Důležitost dostatečné stimulace motorického vývoje dítěte 

v době od jeho narození po dobu 6 let – tedy v období předškolního věku – je hlavním 

tématem mnoha současných odborných studií (Özerem & Kavaz, 2011). 

Vzhledem k závažnosti a důležitosti výše zmíněného tématu se tato bakalářská práce zabývá 

problematikou jedné z hlavních složek lidského vývoje a to rozvojem jednotlivých součástí 

jemné motoriky u dětí předškolního věku, které jsou vzdělávány a vychovávány dle konceptu 

Marie Montessori. Úroveň jemné motoriky obecně ovlivňuje celkový vývoj dítěte a konkrétně 

např. funkci kognitivních procesů (Piek et al., 2008), proto je nesmírně podstatné podpořit její 

rozvoj vhodným pedagogickým a výchovným systémem. 

Montessori koncept je ucelený a nadčasový vzdělávací systém, jenž nabízí možnosti 

komplexního pojetí tělesného a mentálního rozvoje dětí, a jsou v něm zahrnuty i principy 

podporující dětské motorické schopnosti a dovednosti. Autorkou tohoto pedagogického a 

zároveň výchovného systému je Maria Montessori, která tomuto konceptu zasvětila celý život 

a dokázala v něm velmi efektivně spojit veškeré své teoretické a praktické vědecké poznatky 

týkající se právě výchovy a vzdělávání dětí.  

Montessori pedagogika má mnoho specifik, která dětem umožňují projít správným vývojem. 

Jedním z nich jsou speciálně navržené pomůcky, se kterými se v Montessori MŠ pracuje. 

Tyto pomůcky poskytují dětem možnost velmi účinného tréninku jejich jemné motoriky – 

především menší pohyblivosti a zručnosti, tedy dovedností, jejichž procvičování se v dnešní 

uspěchané době u dětí opomíjí, což má negativní dopad na různé aspekty dětské osobnosti a 

snižuje tak celkovou tělesnou a psychickou zdatnost dětské populace. Rýdl (2007) ve své 

publikaci uvádí, že úkolem speciální montessoriovské pedagogiky je zlepšení poznávacího a 

senzomotorického rozvoje dětí, a že je v rámci tohoto alternativního směru důležité využívání 

Montessori reálných pomůcek, které mimo jiné procvičují právě jemnou motoriku. 

Během studia na vysoké škole jsem se seznámila s teoretickými podklady konceptu 

Montessori a v průběhu pedagogické činnosti v MŠ jsem měla možnost vyzkoušet tyto 
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principy v praxi a zjistit reálnou míru účinnosti tohoto alternativního edukačního a 

výchovného systému. Vzhledem k převaze pozitivních zkušeností s tímto pedagogicko-

výchovným systémem jsem se rozhodla pro zaměření závěrečné práce právě jeho směrem. 

Cílem studie je tedy poukázat na důležitost výše zmíněné problematiky a zjistit, zda-li  se liší 

úroveň jemné motoriky dětí z běžné školky v porovnání s dětmi z Montessori MŠ. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Jemná motorika dětí předškolního věku 

2.1.1 Charakteristika jemné motoriky 

Jemnou motoriku řadíme z pohledu fylogenetického vývoje na vyšší vývojový stupeň než 

motoriku hrubou, „zaměstnává“ totiž mnohem větší část mozkové kůry než hrubá motorika. 

Na druhou stranu není možné provádět jemné pohyby bez kvalitní posturální funkce, kterou 

spolu s lokomocí řadíme do motoriky hrubé, protože právě ta zajišťuje neměnnou pracovní 

pozici ruky nezbytnou pro realizaci ideomotorických pohybů. Jemnou motoriku můžeme 

rozdělit na obratnou motoriku, kam patří pohyby s prvky ideokinetickými, uchopovacími a 

manipulačními a na tzv. sdělovací neboli komunikační motoriku, která pracuje se svaly 

obličeje a řečových orgánů a s gestikulací. Obě skupiny spolu velmi úzce souvisí a navzájem 

se ovlivňují a k jejich zdokonalení je zapotřebí důsledné a opakované procvičování 

odpovídajících pohybových programů (Véle, 2006).  

Pro jemnou motoriku je tedy zásadní správná funkce drobných svalových skupin, např. 

distálních svalů na horních končetinách, protože jemné motorické úkoly vyžadují naprostou 

preciznost a přesnost. Lidé se učí jemně koordinovat pohyby prstů, rukou a dalších částí těla 

již v dětském věku. Nejlépe skrze zcela přirozené aktivity, např. při hře či při každodenních 

činnostech. Úroveň jemné motoriky je důležitým prvkem při hodnocení správného vývoje 

každého dítěte, jehož nefyziologický průběh lze vypozorovat již v prenatálním období 

(Macháčková & Vyskotová, 2013).  

Obratná motorika slouží jako nástroj při přetváření lidských představ na hmotná „díla“ a 

jejím nosným prvkem je manipulace, jež je charakterizována jako záměrný pohyb člověka 

směřující k určitému cíli. Tento souhrn pohybů využíváme při vytváření předmětů a při práci 

s nimi. Pro manipulaci především horních končetin je typická funkční asymetrie, na rozdíl od 

sdělovací motoriky v oblasti obličeje a mluvidel, pro které je naopak charakteristická funkční 

symetrie (Véle, 2006).  

Manipulace se skládá z přenosové složky, při které dochází k přesunu paže směrem k dané 

věci a z manipulační složky, pro kterou je typický úchop a následná manipulace s objektem. 
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Pro obě tyto komponenty je důležitá zraková kontrola a následné pohyby hlavy či celého 

trupu. Tuto přesnou souhru označujeme jako koordinaci „ruka – oči – hlava“. Dále je 

manipulace prováděna buď jednou rukou, v tom případě hovoříme o monomanuální činnosti 

nebo oběma rukami, což nazýváme činností bimanuální. Tyto činnosti jsou úzce spojeny 

s poznávacími (senzitivními) funkcemi mozku a s jeho motorickými funkcemi. Což se 

projevuje zejména v případě narušení senzitivního čití, kdy dochází ke zpomalení a k 

nepřesnosti samotné manipulace (Macháčková & Vyskotová, 2013). 

Uchopovací schopnost se u dětí začíná projevovat již od batolecího věku. Průběh vývoje 

uchopovací funkce je podmíněn rychlostí a správností procesu zrání centrálního nervového 

systému dítěte a mezi další faktory, které jsou rozhodující pro tento vývoj, řadíme okolí a 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, úkony a činnosti, které dítě vykonává, aj. Děti se učí 

jednotlivé formy úchopů manipulováním s předměty různého tvaru a velikosti (Haywood & 

Getchell, 2005). 

Úkolem sdělovací motoriky je zajištění komunikace jedince s vnějším prostředím skrze 

verbální a nonverbální komunikaci, přičemž bezeslovná komunikace má tu slovní podpořit či 

v případě potřeby nahradit. Hlavními dorozumívacími formami, které umožňují komunikaci, 

jsou grafomotorika, oromotorika, logomotorika, vizuomotorika, mimika a haptika. Vzhledem 

k námětu této práce se podrobněji zaměřím na teoretické podklady prvního pojmu, tedy 

grafomotoriky. 

Grafomotorika je souhrn psychomotorických úkonů, které umožňují lidem provádět grafické 

činnosti (psaní, malování, aj.). S nácvikem grafomotorických činností dochází k postupnému 

uvolňování ruky a také k celkovému zlepšení soustředěnosti a pozornosti. Vývoj 

grafomotorických dovedností a schopností je u každého jedince velice individuální a 

specifický, přesto bylo vyzkoumáno, že jsou v kresbách dětí stejné věkové kategorie obsaženy 

podobné grafické rysy (jedná se o běžně se vyvíjející děti) (Macháčková & Vyskotová, 2013). 

A tento vývoj podléhá určité posloupnosti a propojenosti jednotlivých prvků grafomotoriky 

(jemné a hrubé motoriky, smyslové percepce, motoriky mluvidel a očních pohybů) a 

k prvotnímu grafickému a následně k písemnému projevu je zapotřebí vizuomotorické 

koordinace, nebo-li souhry mezi okem a rukou a navození špetkového úchopu a uvolněnosti 

ruky (Bednářová & Šmardová, 2011a). 
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2.1.2 Diagnostika jemné motoriky 

Děti předškolního věku mohou díky pohybu a manipulaci mapovat svět okolo sebe, navazovat 

sociální kontakty, učit se sebeobslužným úkonům. Pokud vše probíhá správně a bez 

závažných problémů, postupně se z nich stávají samostatné a nezávislé bytosti.  

S předškolním věkem dochází u dětí ke zlepšení koordinace jejich pohybů a k dokončení 

motorického vývoje dětské ruky. Dále se u dětí objevuje funkční lateralita, kterou můžeme 

definovat jako upřednostnění jednoho z párových orgánů. Mluvíme zde o orgánech z ústrojí 

pohybového – ruka, noha, a smyslového – oko, ucho (Macháčková & Vyskotová, 2013). 

V rámci diagnostiky dětí předškolního věku se odborníci zaměřují především na zjišťování 

laterality oka a ruky, protože ty jsou nejzásadnější pro nácvik čtení a psaní. Pro určení 

laterality ruky je nutné provést podrobné sledování daného dítěte při každodenních a 

sebeobslužných činnostech či při volné hře. V případě, kdy chceme zjistit lateralitu oka dítěte, 

mu uložíme jednoduchý úkol, např. kouknout se do klíčové dírky, apod. Dále se u dětí sleduje 

vývoj grafomotoriky, především však kresby, u které se posuzuje její obsah, forma, věková 

přiměřenost, vhodnost a správnost grafomotorických prvků, pracovní postup a návyky při 

samotné aktivitě (držení těla, držení náčiní), a včasné vybavení špetkového úchopu, který by 

se měl u dětí projevit nejdéle před nástupem do první třídy (Bednářová & Šmardová, 2011a). 

Náznaky laterality se většinou začínají projevovat kolem druhého roku života a celkově se 

lateralita vyhraní přibližně v šesti letech. Lateralizace je pomalý proces, v jehož průběhu 

používají děti ruce střídavě symetricky a asymetricky, a po jehož dokončení pracuje 

dominantní končetina přesněji, obratněji a rychleji. V některých případech se ovšem žádná 

končetina nevyprofiluje, tento jev se nazývá ambidextrie, neboli nevyhraněná lateralita 

(Macháčková & Vyskotová, 2013).  

Přehled dětských schopností a dovedností z oblasti jemné motoriky (Allen & Marotz, 2002):   

 Ve třech letech se dítě umí najíst samo nebo jen s minimální pomocí. Psací náčiní drží 

mezi ukazovákem, prostředníkem a palcem – tzv. špetkový úchop. Stránky v knížkách 

obrací jednu po druhé. Zvládá stavět věže minimálně z osmi kostek. Pracuje 

s modelínou – mačká ji, tlačí na ni, válí ji v dlaních. Bez vylévání přenáší samo různé 

nádoby s tekutinou. Tekutinu také mezi nádobami přelévá. Při oblékání si umí zapnout 

velké knoflíky či zipy. Samo si myje a utírá ruce a čistí zuby. Většinou se u něj 

v tomto věku začíná profilovat dominantní ruka.     
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 Ve čtyřech letech překresluje jednoduché tvary a písmena tužkou uchopenou třemi 

prsty. Věže staví již minimálně z deseti kostek. Modeluje a kreslí se záměrem vytvořit 

jednoduchý objekt. Zvládá navlékat velké dřevěné korálky na provázek. Při zatloukání 

kladívkem se lépe trefuje do hřebíčků či kolíčku. 

 V pěti letech již pracuje dobře s tužkou či pastelkou. Při stříhání zvládá do určité míry 

kopírovat vyznačený tvar. Z menších kostek staví trojrozměrné objekty dle předlohy. 

Dokáže překreslit určitá písmena, trojúhelník a čtverec. U většiny dětí se již zcela 

projevila dominantní ruka.   

 V šesti letech se rádo věnuje všem rukodělným činnostem – kreslení, modelování, aj. 

Přepisuje číslice a písmena. Baví ho obkreslování jednoduchých předmětů, skládání 

papíru do různých útvarů a vystřihování. Zvládá si samo zavázat tkaničku.  

 

2.1.3 Rozvoj jemné motoriky 

Pro správný celkový vývoj dětí předškolního věku je důležitá podpora a nácvik motorických 

dovedností a tím následné zdokonalování motorických schopností. Patřičný vývoj dětské 

motoriky může pozitivně ovlivnit velmi rozdílné oblasti, jakými je např. začleňování do 

kolektivu, provádění pohybových aktivit, dostatečné udržení pozornosti či trénink psaní. 

Obecně k rozvoji jemné motoriky u dětí ve věkovém rozmezí 3-6 let přispívá nácvik a 

procvičování těchto základních aktivit: každodenních činností, sebeobslužných činností, 

tvořivých činností, manipulačních her a kresby. Tyto základní úkony se s ohledem na věk dětí 

liší většinou obtížností a počtem a velikostí pomůcek. A s každým dalším rokem dětem 

přibývají k nácviku další specifické činnosti (Bednářová & Šmardová, 2011a). 

Nejvýznamnější principem při nácviku dovedností podporujících jemnou motoriku je princip 

stimulace. Dítě může být podněcováno buď přirozeně, nebo v případě nutnosti cíleně. 

Stimulace zajišťuje jedinci podněty určité kvality, kvantity a účinnosti. Jejím úkolem je 

pomoct dítěti dostat se na vyšší úroveň ve vývoji a motivovat ho k dalšímu zlepšení. Správná 

stimulace se řídí několika hlavními náležitostmi. Podněcuje jemnou motoriku s ohledem na 

určitá vývojová období. Jejím základem je využití principu napodobování, což je vrozená 

vlastnost každého člověka. Nejúčinnější je optimální stimulace u malých dětí, jelikož ty si 

ještě nedokážou samy zajistit dostatečné množství podnětů. Její význam je ale nepopiratelný u 

každého – u nemocných i zdravých lidí všech věkových kategorií. Pro děti jsou největšími 
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„nositeli“ stimulace rodiče, proto je tak důležité, aby byli právě oni zralí a připravení na 

výchovu (Szabová, 1999).  

Děti potřebují v průběhu vývoje získat důvěru ve vlastní schopnosti a neustále se učit novým 

věcem. Proto je nutné, aby rodiče, pedagogové a další osoby, které mají na dítě vliv, 

dodržovali jednoduchý, ale zásadní princip samostatnosti. V praxi to znamená, že dospělí by 

za děti neměli dělat činnosti, které děti zvládnou samy. A každé dítě by mělo mít možnost 

pomáhat dospělým s aktivitami, se kterými pomáhat chce, ač tím dospělému daný úkon 

zabere mnohem více času, než když by na něm pracoval sám (Bednářová & Šmardová, 

2011b). 

Na motorickou funkci (nejen oblast jemné motoriky) má zcela zásadní vliv vnímání, proto se 

někdy používá termín senzomotorika (Véle, 2006). Senzomotorické učení nám umožňuje 

propriocepce a exterorecepce (Linhart, 1986). Obsahem první zmíněné je polohocit a 

pohybocit, což mají na starost mechanoreceptory a svalová vřeténka či šlachová tělíska. 

Druhou, exterorecepci, zprostředkovávají exteroreceptory, tedy hmat (haptika) a zrak. 

Můžeme říci, že bez schopnosti vnímání není motoriky (Hermachová, 2001), a proto je nutné 

v rámci jemné motoriky dětí ve věku 3-6 let zdůraznit důležitost hmatového vnímání. To jim 

od raného věku umožňuje získávat informace z okolí a dorozumívat se určitou formou 

nonverbální komunikace (haptika). Je tedy nezbytné hmatové vnímání nepodcenit a naopak 

dětem zajistit co nejvíce nových hmatových podnětů a přirozeně je učit komunikovat skrze 

dotyk (Bednářová & Šmardová, 2011a). 

 

Konkrétní příklady aktivit zdokonalujících jemnou motoriku (Bednářová & Šmardová, 

2011a): 

Věk 3 – 4 roky:  

 Práce se stavebnicemi, skládání puzzle, vkládání kolíčku do otvorů, hraní pexesa, 

práce s pískem (např.: přesýpání) či modelínou, malování vhodným náčiním, stříhání 

různých materiálů, obtiskávání ruky do rozmanitých povrchů, rozvoj hmatu, zavírání a 

otvírání dveří, šetrné listování v knihách, nácvik oblékání všech svršků a hygienických 

úkonů (např.: čistění zubů) 

 Kresba: Děti, které v tomto věku příliš nekreslí, by se do této činnosti neměly nutit. 

Rodiče a pedagogové by se měli spíše zaměřit na vytváření vhodného prostředí pro 
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kreslení. Stejně starým dětem, které naopak kreslení vyhledávají, pomáháme 

s nácvikem vhodných pracovních postupů a návyků.    

 

Věk 4 – 5 let: 

 Hraní člověče, nezlob se, modelování jednoduchých tvarů (např.: kuličky, válečky), 

skládání různých tvarů z rozličných materiálů, oblékání a převlékání hraček, nácvik 

uzlu na provázku, malování pomocí vodových a temperových barev, míchání a 

přesýpání rozmanitých materiálů (např.: čočka, rýže), procvičování hybnosti a 

koordinace prstů (např.: imaginární hraní na hudební nástroje a solení pokrmu) 

 Kresba: V tomto věku je již vhodné zvyšovat dětskou motivaci ke kreslení a k 

nacvičení správného držení psacích pomůcek a to skrze přiměřenou podporu a pomoc 

při činnostech souvisejících s kresbou. Pokud se u dětí mezi 4. a 5. rokem ještě 

neobjevil špetkový úchop, je důležité se snažit o jeho brzké vyvolání. 

 

Věk 5 – 6 let: 

 Jednoduché hry s kartami, házení věcí na určitý cíl (např.: míčky do košíků), motání 

klubek vlny, tvoření řetězu z provázků pomocí uzlíků, složitější cvičení s prsty (např.: 

spojení palce s ukazováčkem a poté postupně i s ostatními prsty), pomáhání při vaření 

(např.: míchání těsta) 

 Kresba: Od pátého roku je důležité dětem připravovat přehledná a dobře pochopitelná 

grafomotorická cvičení, která jim pomohou upevnit pracovní návyky, a skrze které se 

děti dostanou na grafomotorickou úroveň potřebnou k nástupu do školy. 

 

2.1.4 Ukazatele nevyzrálosti jemné motoriky 

Pro projevy nevyzrálosti v oblasti jemné motoriky v raném věku je typická nepřesnost a 

nedostatečná rychlost při provádění určitých pohybových úkonů a někdy až úplné odmítání 

účasti na jejich plnění. Děti, které v rámci jemné motoriky nenabyly potřebné schopnosti a 

dovednosti typické pro jejich věkovou kategorii, vykazují určité specifické rysy, které by 

měly sloužit rodičům a pedagogům jako varovné signály. Problémy s jemnou motorikou se 
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mohou projevit např. při sebeobslužných činnostech, při hře, při výběru tělesných aktivit či 

při zapojování se do kolektivu. Hlavními dětskými projevy opakovaného neúspěchu jsou 

nespokojené, neklidné a někdy až agresivní reakce. Takto „frustrované“ děti často nevydrží 

dlouho u jedné aktivity a z důvodu nedostatečného sebevědomí se buď straní kolektivu, nebo 

na sebe naopak nepřiměřeně upozorňují (Bednářová & Šmardová, 2011a).  

Jemná motorika dále velmi úzce souvisí s vývojem řeči, a proto se u dětí trpících tímto 

oslabením často objevují poruchy řeči. Na získání motorických řečových dovedností má vliv 

mnoho různých faktorů. Především je však nutné dostatečné zapojení dětí do motorického 

učení. U dětí, které nemají problémy s přesným provedením pohybů, s koordinací pohybů a 

s nezávislou kontrolou svalových skupin (jazyka a čelisti či jazyka a rtů), se totiž ve většině 

případů neobjevuje oslabení v oblasti verbální komunikace. Porozumění vztahové 

propojenosti hrubé motoriky, jemné motoriky a orální motoriky je klíčovým faktorem při 

práci s dětmi předškolního věku (Caruso & Strand, 1999). Jedna ze studií zabývající se léčbou 

řečových poruch pojednává o tom, jestli a jak mohou být principy motorického učení vybrané 

z různých výzkumů uplatněny a využity při léčbě verbálních oslabení. V závěrech této studie 

je uvedeno, že vzhledem k propojenosti pohybu s ostatními aspekty lidského bytí by měly hrát 

motorické principy velmi zásadní roli v léčení a nápravě poruch řeči (Maas et al., 2008). 

Odchylky od normálního motorického vývoje (jemné i hrubé motoriky) u dětí ve věku 0 – 6 

let se negativně promítají do celkového vývoje dětí, což jim může s velkou pravděpodobností 

způsobit problémy i v pozdějším věku. Toto tvrzení potvrzují ve výzkumné práci i Losse a 

jeho spolupracovníci (1991). Při měření šestnáctiletých probandů, u kterých byly 

v předškolním věku objeveny potíže na úrovni jemné a hrubé motoriky, zaznamenali 

přetrvávající motorické problémy a současný výskyt obtíží v oblasti psychiky (např. negativní 

sebevnímání či depresivní a kolísavé nálady). 

 

2.2 Montessori pedagogika 

2.2.1 Život Marie Montessori 

Maria Montessori se narodila v italském městě Chiaravelle roku 1870. Vystudovala střední 

technickou školu v Římě a byla první ženou v Itálii, jež získala titul lékařky (Rýdl, 2007).  
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Po ukončení studií absolvovala na pozici asistentky dvouletou praxi na psychiatrické klinice. 

Zde ji poprvé napadlo, že by mohly být duševně postižené děti vychovatelné. Tuto myšlenku 

měla možnost prozkoumat a následně potvrdit díky práci v tzv. Modelové škole, kterou 

založil lékařsko-pedagogický institut pro vzdělávání učitelů zabývajícími se prací 

s postiženými dětmi. Maria Montessori tuto školu v letech 1898 – 1900 vedla a prověřovala 

zde účinky specifických výchovně-vzdělávacích metod a didaktického materiálu, který sama 

vymýšlela a upravovala přímo pro potřeby dětí se speciálními potřebami. Při výzkumech se 

nechala inspirovat pracemi světových odborníků, z nichž ji nejvíce ovlivnily poznatky 

francouzských lékařů Jeana Maria Itarda (1774 – 1838) a Edoarda Séguina (1812 – 1880). 

Roku 1902 úspěšně zakončila studium pedagogiky, psychologie a antropologie na univerzitě 

v Římě, kde poté působila jako profesorka antropologie a biologie (Šebestová & Švarcová, 

1996).  

Zlom v jejich výzkumech nastal poté, co si uvědomila, že pedagogické a výchovné metody 

fungující u postižených dětí, budou nejspíše použitelné i u zdravých dětí. Tehdy se zapojila do 

projektu inženýra Talama, který vymyslel a následně prosadil myšlenku rekonstrukce 

chudinské čtvrti v Římě. Součástí této rekonstrukce bylo i zřízení škol v činžovních domech 

pro místí děti. Tento specifický druh školy byl pojmenován Casa dei Bambini (Dům dětí). 

První z Domů byl otevřen v roce 1907 a Maria Montessori se stala jeho ředitelkou. Používala 

zde nové vzdělávací metody, které vytvořila na základě předešlých pracovních zkušeností. 

Překvapivých výsledků, kterých děti v těchto školách dosáhly, si brzy všimli i odborníci 

z celého světa. Tento fakt vedl k vybudování Domů dětí i v dalších zemích (Montessori, 

2001).  

Roku 1911 ukončila Maria Montessori lékařskou praxi, aby se mohla naplno věnovat 

rozšíření své metody. V roce 1912 zorganizovala v Itálii první mezinárodní vzdělávací kurz 

pro učitele a vychovatele. Poté pobývala ve Španělsku, kde se zasloužila o vznik mnoha 

mateřských škol. Ve třicátých letech se vrátila do Itálie, ale kvůli politickým událostem se 

sem nemohla natrvalo přestěhovat. Proto se po roce 1936 usadila v Holandsku (Šebestová & 

Švarcová, 1996). Systém Marie Montessori byl v té době zakazován ve všech státech 

zasažených diktaturou, podporoval totiž v dětech jejich nezávislost, což se neslučovalo 

s fašistickými tezemi (Rýdl, 2007).  

Další její kroky vedly do Indie, ze které se navrátila až po válce v roce 1946. Poté ještě 

navštívila Ceylon a Pákistán a v roce 1950 se nastálo vrátila do Evropy. V letech 1949, 1950 a 
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1951 byla dokonce nominována na Nobelovu cenu míru (Šebestová, Švarcová, 1996). Ke 

konci života ještě uspořádala přednáškovou sérii na celosvětové úrovni. Maria Montessori 

zemřela v Holandsku 6. května 1952 (Zelinková, 1997).  

Své celoživotní poznatky sepsala do několika publikací, které se staly velmi populární po 

celém světě. Odkaz Marie Montessori zaštiťuje mezinárodní montessiorovská společnost 

(Association Montessori Internationale – AMI), kterou vytvořila sama autorka konceptu ve 

spolupráci se svým synem v roce 1929. V dnešní době se sídlo AMI nachází v Amsterodamu. 

Hlavní náplní AMI je organizace vzdělávacích kurzů, šíření montessoriovských myšlenek a 

řízení součinnosti národních sdružení (Šebestová & Švarcová, 1996). 

Nadčasové myšlenky Marie Montessori, které vzešly z jejího celoživotního bádání, mají pro 

dnešní společnost nevyčíslitelnou hodnotu (Zelinková, 1997).  

 

2.2.2 Koncept Montessori pedagogiky  

Montessori pedagogika se liší od běžné předškolní pedagogiky specifickými principy, 

pomůckami, prostředím a úlohou, kterou zde vykonává učitel. V Montessori školkách je vše 

nastaveno tak, aby se děti celkově a harmonicky rozvíjely. Zakladatelka této pedagogiky, 

Maria Montessori, vymyslela pro dané etapy vývoje dětí cvičení a didaktický materiál 

(Zelinková, 1997). Cvičení můžeme dle H. Holstiegeové (1998) rozdělit do tří skupin: 

praktická cvičení, pohybová cvičení a cvičení smyslů skrze pomůcky. Dle Hrdličkové (1994) 

slouží specifické „reálné“ pomůcky a materiál k procvičování smyslů a k osvojování 

motorických dovedností. Rul (2002) dokázal důležitost použití právě reálných pomůcek 

v rámci předškolních zařízeních. Ve svém výzkumu testoval účinky práce s 

reálnými pomůckami po dobu 6 měsíců na skupině dětí navštěvujících běžná předškolní 

zařízení a výsledky jeho výzkumu ukázaly, že je podpora jemné motoriky skrze reálné 

pomůcky velmi důležitá pro další vývoj dítěte. 

V didaktickém konceptu Montessori je kladen důraz nejen na učení se řeči a chůzi, ale i na 

proces zdokonalování pohybů ruky (Montesorri, 1998). Vývoj manuální zručnosti, je spojen 

s vývojem mentálních schopností, a čím jemnější práci musí ruce dětí vykonávat, tím větší 

pozornost jí musí jejich intelekt věnovat (Montessori, 2003). Ruce nám pomáhají pochopit 

věci a jevy, se kterými se v průběhu života setkáváme a jsou důležitým pomocníkem při 

rozvíjení myšlení a řeči (Zelinková, 1997). V publikacích Marie Montessori se často objevuje 
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věta „Ruka, jako nástroj ducha“, skrze kterou Maria poukazuje na skutečnost, že práce rukou 

je výhradní vlastností člověka a patří k vnějšímu projevu lidského intelektu. Dětské pohyby 

nejsou podle ní zcela neúmyslné a dítě je vedeno vlastním vědomím ke koordinaci, která 

vyúsťuje v záměrný pohyb (Montessori, 1998). 

Velkým kladem Montessori metody je zcela přirozené zahrnutí technik, které dětem pomáhají 

zdokonalit schopnost sebeuvědomění a koncentrace, což jsou velmi podstatné prvky jejich 

vývoje. Tyto speciální postupy by mohly být pravděpodobně přizpůsobeny a poté aplikovány 

do běžných mateřských škol (Lillard, 2011). 

Montessori pedagogika může tedy velmi hluboce ovlivnit nejen motorický, ale i kognitivní a 

sociální vývoj dítěte. Což potvrzují i účastníci longitudiální studie (Glenn, 2003), která 

probíhala po dobu 18 let. V jejím závěru je jasně uvedeno, že Montessori metoda měla velmi 

silný vliv na jejich osobnost, protože ačkoliv jsou dnes již dospělí, dokáží velmi přesně určit 

ty části jejich osobnosti a chování, které v sobě nesou Montessori hodnoty a principy. Většina 

účastníků šetření navštěvovala Montessori výuku od předškolního po středoškolský věk. 

V tomto výzkumu byla také zodpovězena otázka, zdali může Montessori vzdělání připravit 

děti na „skutečný svět“, přestože jedním z Montessori principů je vyřazení soutěživých a 

konkurenčních prvků z výukového programu. Zkoumaný vzorek uvedl, že se v jejich životě 

neobjevily žádné větší problémy zapříčiněné tímto pedagogickým alternativním odkazem a 

spíše se přikláněl k názoru, že mu Montessori zásady přinesly do života mnoho benefitů, 

jakými např. jsou: zvýšené sociální povědomí, chuť k sebevzdělávání, bezproblémová 

skupinová spolupráce, tolerance, trpělivost, aj. 

 

2.2.3 Zásady a cíle Montessori pedagogiky 

Maria Montessori vycházela při tvorbě pedagogických a výchovných principů z přímého 

pozorování dětského chování v rámci konkrétních činností a z důležitých poznatků týkajících 

se dětí, kterými se zabývá experimentální psychologie (Šebestová & Švarcová, 1996). Věřila 

v přirozený potenciál dětí, který jim, za metodické podpory pedagoga, umožňuje 

bezprostředně se rozvíjet a dospět v soběstačné, inteligentní, sebevědomé a emočně vyspělé 

bytosti (Rýdl, 2007). Dále si plně uvědomovala, že schopnosti a nadání každého z dětí se 

velmi liší, proto nemohou všichni dosáhnout shodného cíle stejnou cestou a rychlostí. Kvůli 

tomu uzpůsobila svoji metodu tak, aby při ní nedocházelo k nucenému formování dětské duše. 



 

22 

Všechny děti se mohou skrze její pedagogicko-výchovné principy rozvíjet samostatně a dle 

svých možností (Šebestová & Švarcová, 1996). 

Montessori pedagogika se řídí velmi specifickými zásadami, z nichž nejdůležitější a zároveň 

nejvýstižnější zní takto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Tato převratná myšlenka byla 

vyjádřena již při vzniku metody a to v prosbě dítěte, jež se obrátilo na samotnou Marii 

Montessori. Pedagog by měl dle této teze dítěti umožnit správný samostatný vývoj, a proto by 

se měl vyvarovat ovlivňování dítěte (Zelinková, 1997).  

Podle další zásady, která je trefně zformulována ve větě: „Následuj dítě a dbej znamení, která 

ti ukážou správnou cestu.“, by měl pedagog nebo vychovatel velmi pečlivě pozorovat, jak se 

dítě vyvíjí, rozpoznat jeho potřeby a následně stanovit další kroky, které by dítěti poskytly 

vhodnou podporu pro jeho další rozvoj.  

Další zásadou je všeobecně platná skutečnost, jež říká, že dítě se nejsnáze učí věci, které se 

právě učit chce, a které ho baví. Ale k tomu aby dokázalo dokončit práci, kterou si samo 

vybralo, potřebuje dostatečnou svobodu (Rýdl, 2007).  

V Montessori pedagogice se dále hovoří o tzv. senzitivních obdobích, která by měla být u dětí 

respektována. V těchto obdobích jsou totiž děti velmi vnímavé a připravené k rychlému učení 

určité dovednosti. Pokud se tento časový úsek promešká, citlivost na učení určité činnosti 

vymizí a dítě musí vynaložit daleko větší úsilí, aby danou dovednost získalo (Zelinková, 

1997).  

Dalším důležitým principem je dodržování tzv. připraveného prostředí, jež je tvořeno 

učitelem, prostory, materiály a společností. Připravený učitel by měl věřit ve výjimečnost 

každého z dětí a podporovat ji. Měl by umět vést děti tak, aby pracovaly v každé fázi jejich 

vývoje na nejvyšší možné úrovni. Připravené prostředí je koncipováno tak, aby měly děti vše 

na dosah a nebyly ničím omezovány. Montessori pomůcky umožňují dětem nenásilně a 

poutavě utvářet jejich individualitu. A věkově různorodá společnost, která je typickým rysem 

Montessori školek, připravuje děti zcela přirozeně na běžný život (Rýdl, 2007). 

Montessori pedagogika si klade za cíl vychovávat z dětí sebevědomé lidi, kteří si osvojili tzv. 

klíčové dovednosti – komunikaci, spolupráci a soběstačnost, dále sociální dovednosti – 

připravenost pomoci, schopnost vcítění se do problému jiného člověka, péče o přírodu, aj., a 

dovednosti týkající se domácích činností. Během získávání dovedností jsou děti obohaceny i o 

dostatečné množství znalostí. Ke splnění výše zmíněných záměrů velmi přispívá práce se 
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specifickým materiálem, která vede děti skrze jejich vlastní pokusy a „výzkumy“ k rozvoji 

operativní inteligence, k ovládnutí a pochopení jazyku a matematiky, k získání celistvého 

pohledu na přírodu, kulturu, náboženství, politiku, aj. Nejvyšším cílem Montessori 

pedagogiky je však posílení celosvětového míru skrze správný osobnostní růst dětí a 

mladistvých, jež se díky individuálnímu výchovnému přístupu naučí zdolávat kulturní, 

sociální a národnostní bariéry (Rýdl, 2007). 

 

2.2.4 Základní pojmy Montessori pedagogiky 

Princip věkové heterogenity 

Typickým rysem pro Montessori pedagogiku je zařazení dětí různého věku do jedné skupiny. 

Optimální kolektiv má být složen ze tří po sobě vývojově jdoucích ročníků. Díky tomuto 

opatření se děti brzy naučí spolupráci a vzájemnému respektování. Starší předávají mladším 

své znalosti a zkušenosti, čímž si přirozeně třídí své vědomosti a zároveň si tím zvyšují 

důvěru ve své schopnosti (Rýdl, 1999). 

 

Princip pohybu 

Děti předškolního věku mají nesmírnou chuť pohybovat se, protože učení novým pohybovým 

dovednostem je pro ně naprosto přirozené. Úspěšné zvládnutí pohybových vzorců v této 

životní etapě je klíčové pro konečnou podobu každého z nich, proto by jim měla být v tomto 

období dopřána velmi kvalitní výchova. Později se u nich totiž začne vytrácet pozornost 

zaměřená na precizní provedení pohybu (Montessori, 2001). 

Schopnost pohybovat se pomáhá dětem správně se vyvinout a dospět ve zdravého jedince. 

V didaktické koncepci Montessori probíhá pohybová výuka v rámci tzv. „cvičení všedního 

života“, která pomáhají rozvíjet jemnou i hrubou motoriku. Děti se učí správným pohybovým 

vzorcům tím, že se snaží kopírovat pohyby, které mají možnost vidět okolo sebe (Rýdl, 1999).  

Při získávání nových dovedností jsou vedeny velmi systematicky. Činnosti skládající se 

z několika úkonů se nejdříve učí provádět odděleně a až poté je spojují v jednu. Tento rozbor 

činností je velmi efektivní a děti díky němu získávají harmonický pohybový projev. Maria 

Montessori věřila, že nejvyšší úrovní dokonalosti je dosažení vytyčeného cíle bez zbytečných 

pohybů (Montessori, 2001). 
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Princip svobody a samostatnosti 

Používání principu svobody při výchově je jeden z nejdůležitějších objevů bádání Marie 

Montessori. Ona sama tvrdila, že je tento princip základem celé její koncepce (Šebestová & 

Švarcová, 1996). To, že se děti mohou svobodně rozhodovat, umožňuje pedagogovi všímat si 

jejich duševních pochodů, porozumět jejich celkovému vývoji a dětem samotným umožňuje 

svobodné jednání vyspět v nezávislé bytosti (Montessori, 2001). Díky tomu, že si samy 

vybírají druh činnosti, místo, kde chtějí působit, rychlost, jakou budou pracovat a jestli chtějí 

pracovat o samotě nebo ve spolupráci s jiným spolužákem, se učí ovládat své vlastní chování 

(Šebestová & Švarcová, 1996). Je zajímavé, že přestože se mohou děti svobodně rozhodovat, 

s jakou pomůckou budou pracovat, neprojevuje se to na dění ve třídě nijak chaoticky. Vše 

totiž podléhá určitému vnitřnímu řádu, který je typický právě pro Montessori prostředí. Děti 

se snaží tento řád respektovat, což je učí zodpovědnosti a procvičuje jejich vlastní vůli (Rýdl, 

2007). 

 

Princip ticha a klidu 

Při práci s dětmi Maria Montessori náhodně objevila pozitivní účinky ticha a klidu. V tomto 

případě se nejedná o ticho a klid, jaké po dětech žádají učitelé v běžných školkách a školách. 

Ticho a klid se dle montessoriovských principů jeví jako naprosto koordinovaný pohyb, 

kterého dosáhnou děti pomocí vlastní vůle. Tuto dovednost se děti postupně učí skrze cvičení 

ticha a klidu, která probíhají především na speciálně vytvořené elipse (Montessori, 2001). 

Díky těmto cvičením si děti zlepšují bystrost, pohybovou koordinaci, rovnováhu, poslušnost, 

šikovnost, obratnost, soustředěnost, trpělivost a celkově jim prožitek ticha a klidu přináší 

duševní radost a spokojenost a pomáhá rozvíjet jejich sociální a morální myšlení (Rýdl, 

1999). 

 

Princip vedení 

Děti jsou v Montessori školkách vedeny zkušeným pedagogem zcela nenásilně a 

nepozorovaně. Ten se v žádném případě nesmí stát překážkou mezi dítětem a zkušenostmi, 

které má samo získat (Rýdl, 1999). Řádně připravený učitel dovolí dětem samostatně 

objevovat nové věci, představí jim, jak se správně pracuje s jednotlivými pomůckami a 
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materiálem, který mají k dispozici. A v případě nejistoty přesune jejich pozornost správným 

směrem. Díky samostatnému plnění úkolů si děti zlepšují soustředěnost a vůli (Rýdl, 2007). 

 

Práce s chybou 

Maria Montessori během řady zkoumání zjistila, že možnost dělat chyby, které můžeme 

kontrolovat a následně opravovat, je velmi přínosné pro psychickou svobodu každého 

člověka. Neuznávala hodnocení ostatními lidmi, to podle ní snižuje zájem o danou věc a ubírá 

hodnocenému člověku energii (Rýdl, 2007). Říkala, že člověk, který dokáže rozpoznat a 

kontrolovat vlastní chyby, díky tomu dosáhne větší nezávislosti a určité jistoty. Veškeré 

pomůcky a materiál jsou proto v Montessori konceptu navrženy tak, aby byly děti schopny při 

práci s nimi samostatně objevit a následně opravit své chyby (Rýdl, 1999). 

 

Princip sociální výchovy 

Děti získávají díky heterogennímu věkovému uskupení třídy základní sociální dovednosti a 

nenásilně si osvojují různé sociální role (Rýdl, 1999). 

 

Princip polarizace pozornosti 

Maria Montessori takto nazývá proces, při kterém se děti zcela ponoří do určité činnosti a jsou 

naprosto imunní vůči ostatním vnějším vjemům. Pro takto zaměstnané děti je typické neustálé 

opakování dané činnosti, kterou ukončí až v případě, že jsou s jejím provedením spokojeny. 

Takto rozsáhlá koncentrace posiluje dětskou osobnost a umožňuje aktivní pochopení 

prováděné činnosti (Rýdl, 1999). Maria Montessori (2001) ve své publikaci uvádí, že by 

každé z dětí mělo minimálně jednou denně takto zaměřit svou pozornost na určitou činnost. 

 

Princip normalizace 

Proces normalizace je započat narozením dítěte a ukončen dosažením věku 6 let. Je vymezen 

jako proces, díky kterému se dítě adaptuje na vlastní okolí proto, aby objevilo svou 

opravdovou bezprostřední podobu a dosáhlo harmonického porozumění, které mu umožní 

pochopit okolní svět (Rýdl, 2007). Podle Marie Montessori je hluboko uvnitř každého z nás 
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ukryta přirozenost člověka a úkolem Montessori pedagogiky je její objevení u každého 

malého dítěte (Montessori, 1998). Je nutné zdůraznit, že jelikož se jedná o komplexní vývoj 

osobnosti dítěte, tedy velmi rozsáhlý a složitý proces, nelze ho nijak uspěchat a musí 

proběhnout postupně v závislosti na stavu a úrovni dítěte (Rýdl, 2007). 

 

2.2.5 Oblasti učení, pomůcky a prostředí 

Didaktický materiál používaný v Montessori mateřských školách má několik zásadních rysů, 

jež ho odlišují od běžných učebních pomůcek: konkrétnost, izolace vjemových vlastností a 

funkční celistvost. Konkrétnost pomůcek u dětí podněcuje jejich motorickou a duševní oblast. 

Izolace vjemových vlastností pomáhá dítěti pochopit, jak s pomůckou správně pracovat a 

k jakému účelu pomůcka slouží. A funkční celistvost materiálů umožňuje dětem projít 

komplexním vývojem (Rýdl, 2007). 

 

 

1) Cvičení praktického života 

Cvičení a pomůcky, které patři do této oblasti, pomáhají dětem rozvíjet jejich 

pohybové dovednosti – především manipulaci (obr. 1) a děti si díky nim osvojují 

základní pracovní návyky. Zaměřují se na oblast samoobslužných činností, péči o 

okolní prostředí a nácvik vhodné chování ve společnosti. 

 

2) Smyslový materiál 

Dle Marie Montessori je pro počátečný vývoj dětského myšlení nesmírně důležité 

použití smyslového materiálu, protože dítě předškolního věku získává znalosti 

především díky smyslovému vnímání, zacházením s různými předměty a 

pohybováním v daném prostředí. Smyslový materiál byl vytvořen a dále zdokonalen 

během řádných psychologických a pedagogických výzkumů a pozorování. Jeho 

uspořádání je založeno na určitých fyzikálních vlastnostech, jako je barva, zvuk, váha, 

tvar, rozměry, hrubost, teplota, aj. 
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3) Řeč 

Dítě se učí jazyku již od nástupu do mateřské školy díky kontaktu s učitelkou a 

činnostem, kterých se během dne účastní. Pedagog má v Montessori školce za úkol 

vytvořit prostředí, které děti povzbuzuje v jazykovém projevu, vybízí je k jazykové 

aktivitě a připravuje na proces psaní a čtení. Dítě je nenásilně vedeno k tomu, aby si 

vytvořilo pozitivní vazby ke knihám a různým dalším obrázkovým publikacím. Při 

práci s pomůckami a při vykonávání úkolů se děti naučí vše pojmenovat. A nejen to, 

během činnosti si osvojují i názvy vlastností daných předmětů, způsobů použití nebo 

pracovních postupů. 

 

4) Matematika 

Montessori pedagogika zakládá matematickou výuku na předpokladu, že každé dítě 

má v sobě určité matematické nadání, které ale musí být včasně a vhodně rozvinuto. 

Maria Montessori zjistila, že matematické problémy u dětí nejsou způsobeny abstrakcí 

ani čísly, ale postupy, kterými je dětem matematika vykládána. Připravené prostředí 

by mělo být uzpůsobeno tak, aby mohly děti získat potřebné matematické znalosti, 

aniž by si všimly probíhajícího procesu učení. Matematický materiál je navrhnut tak, 

aby děti vedl skrze oddělené zprostředkování vlastností jednotlivých jevů k rozvoji 

matematického chápání. 

 

5) Kosmická výchova 

Tato výchova má za úkol ukázat dětem, že jsou přirozenou součástí okolního světa, ve 

kterém panují určité zákonitosti, které by neměl nikdo porušovat. Kosmická výchova 

pomáhá dětem utvořit si určitý obraz o souladu všech částí celku, tedy o vztahu 

člověka a přírody živé a neživé prostřednictvím vzdělávacích předmětů, jako jsou 

zeměpis, biologie, dějepis, atd. (Šebestová & Švarcová, 1996). 
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Obrázek 1. Ukázky pomůcek procvičujících manipulaci (obratná motorika) 

 

 

Příklad praktického využití Montessori didaktického materiálu: 

Velkým přínosem pro dětský vývoj je Montessori analýza procesu psaní, při které ona sama 

vypozorovala mnoho užitečných jevů týkajících se pohybů dětské ruky. Děti pracující dle 

Montessori principů získávají správné grafomotorické návyky nejdříve při nácviku kreslení, 

kdy se učí vhodně uchopovat psací potřeby a je u nich podporován rozvoj jemné motoriky 

skrze činnosti z oblasti praktické a smyslové. Získané informace z pozorování dětí se jí dále 
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podařily zohlednit při vytváření didaktických pomůcek a postupů, které dětem sloužily a 

dodnes slouží k nácviku tzv. špetkového úchopu, k uvolněnosti ruky a k zpřesnění pohybů 

ruky. Nejběžnější jsou speciální pomůcky s úchyty, které sama vytvořila, a které jsou 

k dispozici především v oddělení praktického života. Jedná se o tři typy pomůcek, jenž 

umožňují tří-fázový didaktický nácvik grafomotorické činnosti, především však špetkového 

úchopu (obr. 1). Uvolněnost ruky mohou děti nacvičovat např. skrze práci s hmatovými 

destičkami, pro které je chrakteristická různá drsnost povrchu nebo skrze psaní písmen do 

sypkého materiálu. A přesné vedení ruky během pohybu se děti učí např. vkládáním různých 

obrazců do rámečků či obtahováním linií daných útvarů a obrazců (obr. 2) (Montessori, 

2001). 

Obrázek 2. Tři fáze nácviku grafomotorické činnosti (sdělovací motorika) 

 

Obrázek 3. Hmatová destička, psaní do sypkého materiálu, rámečky s obrazci 
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3 Praktická část 

 

3.1 Cíl, hypotézy, úkoly 

3.1.1 Cíl práce 

Cílem práce bylo zdůraznění důležitosti správného vývoje jemné motoriky, dále zjištění 

úrovně jemné motoriky dětí ve věku 3-6 let navštěvujících Montessori mateřskou školu a 

ověření hypotézy o jejich lepších výsledcích získaných při měření v porovnání s výslednými 

hodnotami dětí, které docházejí do běžné mateřské školy. Závěry mohou přispět k dalšímu 

posouzení možného vlivu Montessori principů a pomůcek na vývoj motorických funkcí dětí 

předškolního věku. 

 

3.1.2 Hypotéza 

H1 Sledované děti navštěvující Montessori mateřskou školu budou mít lepší výsledky 

v rámci měření jejich jemné motoriky v porovnání s výslednými hodnotami dětí 

navštěvujících běžné mateřské školy. 

 

3.1.3 Úkoly práce 

1) Zajistit testovou baterii MABC-2 (návod a potřebné pomůcky) a zúčastnit se školení. 

2) Domluvit a následně uskutečnit výzkumné šetření v Montessori mateřské škole. 

3) Převést získaná číselná data na požadované skóre a percentilový ekvivalent. 

4) Vykonat srovnávací analýzu s výkony dětí, které navštěvují běžnou mateřskou školu.    

5) Interpretovat výsledky a nastínit možnost dalšího výzkumu v návaznosti na tuto práci. 

 

 



 

31 

3.2 Metodika práce 

3.2.1 Design výzkumu 

Práce zkoumá rozdíly na úrovni jemné motoriky dětí předškolního věku navštěvujících 

Montessori mateřskou školu a dětí docházejících do běžné mateřské školy. Pro srovnání byly 

v první řadě použity výsledky výzkumu uskutečněného u výběru dětí z pražského 

komplexu běžných MŠ (dosud nepublikováno), který je realizován pod vedením Mgr. Jakuba 

Kokštejna, Ph.D. a následně výsledné hodnoty Mgr. Ludvíka Valtra (2012), které uvádí ve 

své diplomové práci, kde porovnává hodnoty britského standardizačního souboru dětí s 

hodnotami vybraného souboru českých dětí. Jeho práce byla vytvořena jako pilotní studie pro 

zjištění kros-kulturní validity baterie MABC-2. 

 

3.2.2 Charakteristika výzkumného souboru 

„Montessori“ výzkumný soubor tvořilo celkem 10 dětí z toho 8 chlapců a 2 dívky ve věkovém 

rozmezí 3 – 6 let s věkovým průměrem 4,7±1,1 navštěvujících Montessori mateřskou školu 

minimálně 3x týdně po dobu jednoho školního roku. Konkrétně se jednalo o Montessori 

mateřskou školku Pampeliška Plzeň, kde jsem vykonávala po dobu jednoho roku 

pedagogickou praxi. K testování byl opatřen informovaný písemný souhlas rodičů se 

zapojením jejich dětí do výzkumu a vyjádření Etické komise FTVS UK. Sledovaný soubor 

z pražského komplexu běžných MŠ (dosud nepublikováno) tvořilo 10 dětí z toho 7 chlapců a 

3 dívky ve stejném věkovém rozmezí jako předchozí soubor s věkovým průměrem 4,6±1,1. 

Skupinu 3-6letých dětí ze studie L. Valtra (2012) byl reprezentován 25 chlapci a 33 dívkami – 

celkem tedy 58 dětmi s věkovým průměrem 5±1,1. 

 

3.2.3 Metody sběru dat 

Hodnocení jemné motoriky 

Jednalo se o kvantitativně orientovaný výzkum, v jehož rámci bylo využito empiricko-

teoretického postupu a výzkumné metody měření (Gavora, 2000). 
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K testování jemné motoriky dětí předškolního věku byla vybrána testová baterie Movement 

Assessment Battery for Children-2nd Edition (MABC-2), jelikož nejlépe splňovala 

požadavky výzkumu. Obsahovala totiž testy na měření jemné motoriky, které mohou být 

vyhodnoceny i bez ostatních sad testů, jimiž baterie disponuje. Dalším jejím kladem je 

rozdělení testů do skupin dle věkových kategorií. 

 

Testová baterie MABC-2 (Henderson et al., 2007), která vznikla na podkladech svojí starší 

verze MABC (Henderson & Sugden, 1992), je velmi oblíbeným a spolehlivým pedagogicko-

psychologickým nástrojem určeným k měření motoriky dětí a jejich motorických deficitů. 

Tento fakt potvrzují jak autoři baterie v jejím manuálu (Henderson et al., 2007), tak další 

provedené studie (Livesey, Coleman & Piek, 2007). Které mimo jiné uvádějí, že ji lze bez 

problémů použít již pro děti od 3 let (Smith-Engelsman, Niemeijer & Waevelde, 2011). 

 

Baterie MABC-2 obsahuje řadu testů, které děti provádějí dle předchozí instruktáže. Je 

rozdělena do tří věkových kategorií: 3 – 6 let, 7 – 10 let a 11 – 16 let. V této práci byla 

testována skupina dětí patřící do první věkové kategorie (3-6 let). Soubor testů pro tuto 

věkovou kategorii čítá celkem 8 testů. Tři z nich jsou zaměřené právě na testování jemné 

motoriky (zde manuální dovednosti), v rámci které mají za úkol hodnotit vedení pohybů jedné 

ruky, řízení souhry obou rukou a řízení koordinace pohybů jedné ruky při psaní (Henderson et 

al., 2007). V této věkové třídě jsou děti ještě dále rozděleny do dvou skupin: 3-4 roky a 5-6 

let. Mladší děti mají při vykonávání úkolů k dispozici méně mincí a korálků, čímž se mírně 

snižuje obtížnost jednotlivých testů. 

 

Sada testů odpovídající výše zmíněné věkové skupině obsahuje tato cvičení: 

1) Vkládání mincí do krabičky (MD 1) 

2) Navlékání korálků (MD 2) 

3) Kreslení čáry (MD 3) 

 

Poté, co se uskuteční měření, jsou hodnoty (hrubé skóre) získané během testování převedeny 

na standardní skóre odpovídající danému věku a dále pomocí koeficientu, jehož hodnota je 
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uvedena v manuálu baterie, na percentilový ekvivalent. Součet standardních skóre 

jednotlivých testů jemné motoriky se konvertuje na standardní komponentní skóre, jehož 

hodnota značí úroveň dané složky jemné motoriky testovaného jedince. Tato výsledná 

hodnota testování je nezbytná k provedení závěrečné srovnávací analýzy. Všechny zmíněné 

přepočty jsou realizovány na devatenácti stupňové stupnici standardních skóre s průměrem 10 

a směrodatnou odchylkou 3 dle manuálu MABC-2 (Henderson et al., 2007). 

 

V České republice proběhlo v roce 2012 pilotní ověření kros-kulturní validity testové baterie 

MABC-2 v rámci hodnocení motorických schopností dětí předškolního věku. Autor 

výzkumného šetření, Ludvík Valtr, vyslovil v závěru práce hypotézu, že je testová baterie 

validní pro populaci českých dětí patřících do první věkové kategorie (3-6 let) pouze v rámci 

hodnocení jemné motoriky (Valtr, 2012). V manuálu baterie MABC-2 je uvedena hodnota 

test-retestové reliability pro jednotlivé motorické testy r= 0.76-0.92 a r= 0.73-0.84 pro celý 

oddíl jemné motoriky (Henderson et al., 2007). Nicméně v současné době probíhá terénní 

šetření pod vedením Mgr. Jakuba Kokštejna, Ph.D., které má za úkol zjistit test-retestovou 

reliabilitu baterie MABC-2 u dětí předškolního věku v rámci České republiky. 

 

Stručný popis testových úloh baterie MABC-2 (Henderson et al., 2007): 

Vkládání mincí do krabičky (MD1) 

Dítě má před sebou na podložce vyskládaný určitý počet mincí a krabičku s otvorem, kterou 

si přidržuje jednou rukou. Druhou rukou má za úkol vložit mince, jednu po druhé, co 

nejrychleji do krabičky. V průběhu úkolu nesmí střídat ruce. Do záznamového archu jsou 

zaneseny tyto informace: preferovaná ruka, výsledný čas, popřípadě neúspěšný pokus. 

 

Navlékání korálků (MD2) 

Dítě má před sebou na podložce položené korálky a navlékací šňůrku opatřenou kovovým 

hrotem na začátku a kuličkou na konci. Po započetí měření má dítě za úkol co nejrychleji 

navléct korálky na šňůrku, opět po jednom. Do záznamového archu jsou zaneseny tyto 

informace: výsledný čas, popřípadě neúspěšný pokus. 
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Kreslení čáry (MD3) 

V tomto testu má dítě za úkol nakreslit nepřerušovanou čáru v předtištěné dráze, aniž by se 

dotklo jejího okraje nebo ho přetáhlo. Do záznamového archu jsou zaneseny tyto informace: 

ruka použitá k plnění úkolů, počet chyb. 

 

3.2.4 Metody statistické analýzy dat 

V této studii bylo použito hodnocení věcné a statistické významnosti rozdílů skupinových 

průměrů výkonu v jemné motorice mezi dětmi z Montessori školky na jedné straně a dětmi ze 

studie Valtra (2012) a výběru dětí z pražského komplexu běžných MŠ (dosud nepublikováno) 

na straně druhé. Cohenův koeficient velikosti účinku (d) byl aplikován při hodnocení věcné 

významnosti rozdílů skupinových průměrů. Hendl (2009) uvádí následující hodnocení 

významnosti rozdílů dle Cohenova koeficientu d: d > 0,8 velký efekt, d 0,5-0,8 střední efekt, 

d ˂ 0,5 malý efekt. Při hodnocení statistické významnosti rozdílů skupinových průměrů 

hodnot byl uplatněn jednovýběrový Studentův t-test. Hladina statistické významnosti byla 

stanovena p = 0,05. 

 

3.2.5 Plán výzkumu - organizace 

Výzkumné měření probíhalo přímo v jedné ze tříd Montessori mateřské školky Pampeliška 

Plzeň. Děti byly testovány jednotlivě, aby se zamezilo vnějším rušivým faktorům. Před 

začátkem testování každého z dětí bylo nutné vyplnit úvodní stranu formuláře baterie MABC-

2. Záznam obsahoval jméno dítěte, jeho chronologický věk a dominantní ruku. Všechny děti 

naprosto bez problémů spolupracovaly, do plnění úkolů se pustily s nadšením a bylo na nich 

vidět, že je motorické úkoly baví. 

Výzkum byl realizován v rámci bakalářské práce studijního oboru Tělesná výchova a sport 

pro osoby se specifickými potřebami na FTVS UK v Praze. Pro potřeby práce byl zajištěn 

souhlas Etické komise FTVS UK v Praze. 
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4 Výsledky 

 

4.1 Výsledky hodnocení jemné motoriky 

V tabulce č. 1 je uveden věk a výsledky hodnocení dětí z Montessori MŠ a z výběru dětí 

pražského komplexu běžných MŠ. V rámci zkoumání byl zjištěn středně velký efekt (rozdíl) u 

Montessori MŠ a běžného typu MŠ I v komponentách MD2 (SS) d=0,68 a JM (CTS) d=0,54, 

ale nebyla zde potvrzena statistická významnost těchto hodnot (tab. 1). Cohenův koeficient 

velikosti účinku ukázal na velký efekt (rozdíl) v jemné motorice dětí u manuální dovednosti 

číslo 1 (MD1) a vzhledem k velikost tohoto koeficientu d=1,10. byla vypočítána hodnota 

hladiny statistické významnosti p<0,05, čímž se potvrdilo, že je tento činitel statisticky 

významný ve prospěch výběru dětí z pražského komplexu běžných MŠ (tab. 1). 

  

Tabulka 1. Výsledky hodnocení jemné motoriky testovou baterií MABC-2 u souboru dětí 

z Montessori mateřské školy a vybraný souboru dětí z pražského komplexu běžných MŠ 

(dosud nepublikováno) 

Parametry Montessori MŠ 

M±SD 

Běžný typ MŠ I 

M±SD 

D t-test 

p 

Věk 4,7±1,1 4,6±1,1 0,08 nesignif. 

MD1 (SS) 10,6±0,7 11,8±1,5 1,10 p<0,05 

MD2 (SS) 11,5±1,0 12,5±2,0 0,68 nesignif. 

MD3 (SS) 9,1±2,5 8,8±2,0 0,13 nesignif. 

JM (CTS) 11,0±1,2 12,0±2,4 0,54 nesignif. 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, MŠ – mateřská škola, MD1 – manuální dovednost 

číslo 1, MD2 – manuální odvednost číslo 2, MD3 – manuální dovednost číslo 3, SS – standardní skóre, JM – 

jemná motorika, CTS – celkové testové skóre, d – Cohenův koeficient velikosti účinku; d > 0,8 (velký efekt); 

d = 0,5-0,8 (střední efekt); d < 0,5 (malý efekt), t-test p – hladina statistické významnosti; p < 0,05; nesignif. 

– nesignifikantní 
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Údaje v další tabulce (tab. 2) ukazují věk a výsledné hodnoty měření dětí z Montessori MŠ, 

které jsou zde porovnány s hodnotami ze studie L. Valtra (2012). U manuální dovednosti číslo 

1 (MD1) byl nameřen koeficient o středně velké věcné významnosti d=61, u kterého byl 

potvrzen statisticky významný rozdíl. V tomto případě dosáhla lepších výsledků Montessori 

MŠ. V ostatních komponentách nebyly zjištěny věcně a statisticky významné rozdíly (tab. 2). 

 

Tabulka 2. Výsledky hodnocení jemné motoriky testovou baterií MABC-2 u souboru dětí 

z Montessori mateřské školy a souboru dětí z běžné mateřské školy ze studie L. Valtra (2012) 

Parametry Montessori MŠ 

M±SD 

Běžný typ MŠ II 

M±SD 

D t-test 

P 

Věk 4,7±1,1 5±1,1 0,31 nesignif. 

MD1 (SS) 10,6±0,7 9,5±2,91 0,61 p<0,05 

MD2 (SS) 11,5±1,0 11,1±2,59 0,22 nesignif. 

MD3 (SS) 9,1±2,5 9,2±3,56 0,03 nesignif. 

JM (CTS) 11,0±1,2 10,4±3,28 0,27 nesignif. 

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, MŠ – mateřská škola, MD1 – manuální dovednost 

číslo 1, MD2 – manuální odvednost číslo 2, MD3 – manuální dovednost číslo 3, SS – standardní skóre, JM – 

jemná motorika, CTS – celkové testové skóre, d – Cohenův koeficient velikosti účinku; d > 0,8 (velký efekt); 

d = 0,5-0,8 (střední efekt); d < 0,5 (malý efekt), t-test p – hladina statistické významnosti; p < 0,05; nesignif. 

– nesignifikantní 
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Graf 1. Porovnání výsledných hodnot dětí z Montessori MŠ a dětí z Běžného typu MŠ I  
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Legenda: MD1 (SS), MD2 (SS), MD3 (SS) – hodnoty standardního skóre dosaženého v testové úloze MD1, MD2 a 

MD3, JM (CTS) – hodnoty celkového testového skóre, žlutá barva – Montessori MŠ, modrá barva – běžný typ MŠ I,  

p – hladina statistické významnosti; p < 0,05; nesignifikantní 

 

Graf 2. Porovnání výsledných hodnot dětí z Montessori MŠ a dětí z Běžného typu MŠ II 
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Legenda: MD1 (SS), MD2 (SS), MD3 (SS) – hodnoty standardního skóre dosaženého v testové úloze MD1, MD2 a 

MD3, JM (CTS) – hodnoty celkového testového skóre, žlutá barva – Montessori MŠ, zelená barva – běžný typ MŠ II, 

p – hladina statistické významnosti; p < 0,05; nesignifikantní 
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5 Diskuze 

 

V rámci hodnocení jemné motoriky u dětí předškolního věku byla v první řadě posuzována 

věcná a statistická významnost hodnot získaných při měření v Montessori MŠ a při měření 

dětí z pražského komplexu běžných MŠ. U obou skupin se jednalo o stejně velký soubor 

dětí. V druhé řadě jsem se zaměřila na porovnání výsledků dětí z Montessori MŠ 

s hodnotami početnějšího souboru dětí z běžné MŠ, které uvádí ve své práci Ludvík Valtr 

(2012). 

V prvním případě se projevil statisticky významný rozdíl pouze u manuální dovednosti číslo 

1, tedy u vkládání mincí do krabičky (MD1), v rámci které se u dětí testovalo vedení pohybů 

jedné ruky. Lepších výsledků zde dosáhla skupina dětí z pražského komplexu běžných MŠ. 

U motorické komponenty navlékání korálků (MD2), při které se u dětí zjišťovala souhra 

obou rukou, byl objeven pouze středně velký rozdíl ve věcné významnosti. Rozdíly v 

hodnotách u komponenty kreslení čáry (MD3), která měla za úkol posoudit řízení 

koordinace pohybů jedné ruky při psaní, byly vyhodnoceny jako věcně a statisticky 

nevýznamné. U výsledků celkového testového skóre byl stanoven středně velký rozdíl, který 

byl v rámci statistické významnosti vyhodnocen jako nesignifikantní (tab. 1). V druhém 

případě si lépe vedl soubor dětí z Montessori MŠ. Zde byl u manuální dovednosti 1 (MD1) 

zjištěn středně velký efekt u věcné významnosti a významný rozdíl ve statistické 

významnosti. U zbylých prvků nebyl mezi skupinami dětí z Montessori MŠ a z běžné MŠ 

nalezen významný rozdíl (tab. 2).   

Z předchozího souhrnu výsledků vyplývá, že se v obou vybraných kategoriích objevil 

statisticky významný rozdíl pouze ve složce MD1. Zajímavé na tom je, že v prvním vzorku 

získala lepší hodnocení běžná MŠ a v druhém naopak Montessori MŠ. Nejednoznačnost 

vyzkoumaných výsledných hodnot mohla být zapříčiněna mnoha různými faktory, např.: 

nedostačující velikostí vzorku zkoumaného souboru, rozdílem v počtu dětí ve skupinách, 

nejednotností pohlaví, aj. Během měření nebyly pozorovány mimořádné projevy nižší 

koncentrace pozornosti dětí, proto se nepředpokládá významné ovlivnění výsledků touto 

okolností. 
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Odborníci, kteří zkoumají motorický a kognitivní vývoj dětí předškolního věku, a kteří se 

podrobněji ve svých šetřeních a výzkumech věnují účinkům různých předškolních zařízení 

na vývoj dítěte a na porovnávání schopností a dovedností dětí z běžných MŠ a Montessori 

MŠ, ve většině případů uvádějí spíše názory, jež dokazují pozitivní účinek Montessori 

principů na motorický vývoj dětí ve věku 0 – 6 let. Bylo dokázáno, že tento alternativní 

přístup může výrazně přispět k celkovému vývoji dětí (Özerem & Kavaz, 2011). V závěru 

výzkumu zabývající se efektem Montessori metody na školní zralost předškolních dětí je 

uvedeno, že Montessori pedagogika pozitivně ovlivňuje připravenost předškolních dětí na 

základní školu a je účinnější než obvyklý předškolní vzdělávací program (Kayili & Ari, 

2011). Tyto skutečnosti byly ověřeny i v další studii (Chin J Contemp Pediatr, 2009), ve 

které bylo konkrétně zjištěno, že Montessori alternativní výuka podporuje u dětí rozvoj 

pohybových schopností – především jemné a hrubé motoriky, a dále jazykový a sociální 

vývoj. Jiný výzkum uvádí, že děti v Montessori MŠ mají možnost trénovat a vyvíjet jejich 

jemnou motoriku např. skrze aktivity praktického života, nicméně tuto příležitost mají i děti 

z běžných mateřských škol a to díky jiným pomůckám a aktivitám (Simons & Simons, 

1984).  

Ze závěrů práce Angeliny S. Lillard (2012) je ale zřejmé, že děti z klasických Montessori 

zařízení mají výrazně lepší schopnosti ve všech předškolních aktivitách v porovnání s dětmi 

navštěvujícími běžné MŠ nebo školky s prvky Montessori pedagogiky. Jednotlivé aspekty, 

které by tyto rozdílné hodnoty zapříčinily, zde nebyly přesně určeny, ale bylo zjištěno, že 

např. použití Montessori materiálu vedlo ve třídách k dřívějšímu nácviku čtení, psaní a k 

získání větší slovní zásoby. Můžeme tedy předpokládat, že speciální pomůcky mohou být 

jedním z hlavních ovlivňujících faktorů. A jelikož nebylo u dětí prokázáno jakékoliv 

zvýhodnění před začátkem výzkumného měření, je zde zcela na místě uveden fakt, že 

klasická Montessori výuka má značný pozitivní vliv na schopnosti a dovednosti žáků.  

Z podobných studií vycházela i naše hypotéza, kterou se nicméně nepodařilo jednoznačně 

potvrdit ani vyvrátit – vzhledem k nejednoznačným výsledkům výzkumného šetření, což je 

do značné míry pravděpodobně zapříčiněno velikostí zkoumaného souboru. 
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6 Závěr 

 

Bakalářská práce posloužila jako prostředek k osvojení metody vědeckého měření za použití 

testové baterie MABC-2 a k získání potřebných statistických dovedností k práci s touto 

metodou. Následně bude použita jako „odrazový můstek“ pro diplomovou práci, ve které 

plánuji otestovat početně reprezentativnější vzorek dětí. 

Cílem práce bylo zkoumání úrovně jemné motoriky dětí navštěvujících Montessori MŠ a 

ověření hypotézy o jejich lepších výsledcích získaných při měření v porovnání s výslednými 

hodnotami dětí z běžné MŠ. Stanovený cíl se podařil splnit a byly získány zajímavé výsledky, 

a to i přesto, že vyslovenou hypotézu nelze potvrdit ani vyvrátit – vzhledem 

k nesignifikantním výsledným hodnotám výzkumného měření. U prvního i druhého šetření 

totiž došlo k významnému rozdílu pouze v jedné motorické komponentě ze čtyř možných 

variant, což nelze považovat za 100 % určující faktor. Děti z Montessori MŠ tedy neprokázaly 

v průběhu testování výrazně lepší úroveň jemné motoriky, ačkoliv mnohé ze studií 

zabývajících se touto oblastí jasně dokazují pozitivní vliv Montessori principů a materiálů na 

kognitivní, motorický a sociální vývoj dětí. Konečné hodnoty byly pravděpodobně ovlivněny 

několika vedlejšími faktory (viz. Diskuze) a nelze je tedy generalizovat. Tyto nežádoucí 

činitelé by měly být v dalších výzkumech eliminovány, což pravděpodobně umožní získání 

mnohem jasnějšího výsledného skóre. 

Vzhledem k tomu, že téma jemné motoriky v souvislosti s Montessori pedagogikou patří 

k méně probádaným oblastem zkoumání, ač se jedná o velmi zajímavou a důležitou oblast 

šetření, je zde velký potenciál a prostor pro jeho dalším vývoj. Výzkumy inspirované tímto 

tématem, by se mohly věnovat vytvořením studií zaměřených na větší počet školek či na starší 

„školní“ děti, mohly by porovnat úroveň soukromých a státních Montessori školek nebo např. 

aplikovat šetření s tzv. longitudiálním průběhem, v rámci kterého by proběhlo několik měření 

po přesně zadaných a poměrně dlouhých časových úsecích. Všechny tyto návrhy by bylo 

pravděpodobně možné různými způsoby kombinovat. Novou a zatím u nás poměrně málo 

využívanou testovou baterii MABC-2 lze pro tyto účely doporučit jako velice vhodný 

výzkumný nástroj. 
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