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ABSTRAKT 
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice písma Comenia Script u žáků 

třetích tříd základních škol. Práce je tradičně rozdělena na dvě části – teoretickou 

a praktickou. 

Teoretická část je věnována škoní výuce psaní, rozdílům ve výuce v analyticko-    

-syntetické a genetické metodě, formování individuálního rukopisu. Značný prostor 

je věnován ústřednímu tématu písmu Comenia Script (okolnostem vzniku, jeho 

tvarovým charakteristikám, průběhu pokusného ověřování, aktuálním výzkumům). 

Další kapitola představuje škály určené k hodnocení písma (Matějček, Zelinková, 

Veverková). 

V praktické části představujeme námi přizpůsobenou hodnotící škálu Jany 

Veverkové (2011), jejímž prostřednictvím jsme hodnotili písemné projevy devadesáti 

žáků, kteří píší písmem Comenia Script. Zároveň byli vyučováni analyticko-              

-syntetickou nebo genetickou metodou výuky čtení a psaní, tudíž jsme mohli 

výsledky porovnat také z hlediska obou metod.  

Cíl této práce tkví v popisu typického písemného projevu žáka píšícího v Comenia 

Scriptu, přizpůsobení hodnotící škály Veverkové (2011), aby vyhovovala hodnocení 

písma ve třetí třídě. V neposlední řadě bychom chtěli porovnáním analýz dat popsat 

případné rozdíly mezi skupinami žáků vyučovaných analyticko-syntetickou 

a genetickou metodou. 

!
KLÍČOVÁ SLOVA 
Comenia Script, hodnocení písemného projevu, analyticko-syntetická metoda, 

genetická metoda, písemný projev ve třetí třídě.  



ABSTRACT 
The following thesis focuses on the topic of the system of writing „Comenia Script“, 

used by the pupils of the third grade of basic schools. The thesis consists – as 

usual – of two parts: a theoretical one and a practical one. 

The theoretical part deals with the school tuition of writing, the differences in the 

teaching of analytic-synthetic and genetic method, and forming of the individual 

handwriting. A substantial part focuses on the central theme, the Comenia Script 

(the circumstances of its origin, its shape characteristics, the course of its 

experimental testing, and current researches). The next chapter concerns itself with 

the scales designated for assessment of the writing (Matějček, Zelinková, 

Veverková). 

In the practical part we introduce the assessing scale of Jana Veverková (2011), 

adapted by us. By the means of this scale we were assessing the written 

expressions of ninety pupils using Comenia Script. At the same time, the pupils 

were taught by the analytic-synthetic or genetic method of reading and writing 

tuition, therefore we were able to compare the results also from the point of view 

of both methods. 

The aim of this thesis is to describe the typical written expression of a pupil using 

the Comenia Script and also adapting the Veverková assessment scale (2011), 

so that it convenes for assessing the writing of third grade pupils. Last but not least, 

by the means of comparing the analyses, we would like to describe the potential 

differences between the groups of pupils taught by the analytic-synthetic and 

genetic method. 

!
KEYWORDS 
Comenia Script, assessment of the written expression, analytic-synthetic method, 

genetic method, written expression in third grade. 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ÚVOD 
Čtení a psaní patří mezi primární dovednosti, které si žák osvojí a zdokonaluje 

v průběhu docházky do základní školy, zároveň základní kameny všeho poznání, 

neboť jsou prostředkem pro získávání mnoha vědomostí, které si osvojí nejenom 

ve školním vzdělávání, ale také v dalším životě. Uvědomme si, kolik času stráví dítě 

psaním – opisování z tabule, psaní poznámek, vypracovávání testů, domácí úkoly 

atd. Proto se nám zdá pošetilé význam této aktivity snižovat. 

V průběhu psaní této práce jsme došli k závěru, že v naší odborné literatuře 

neexistuje příliš pramenů pojednávajících o problematice psaní. Oproti čtení se psaní 

dostává ve výzkumech gramotnosti malé pozornosti. Touto prací bychom chtěli 

alespoň nepatrně přitáhnout zájem odborné veřejnosti k tomuto tématu. 

Žijeme v době plné počítačů. Z úst rodičů, ale také některých pedagogů můžeme 

slyšet, že dobře zvládnutý písemný projev jejich dětí či žáků není vlastně ani moc 

důležitý, protože v budoucnu budou stejně všechno psát na počítači. S tímto 

pohledem hrubě nesouhlasíme, nejenom z důvodů, které uvádíme výše, ale 

především proto, že nebezpečí obtíží v psaní tkví v: „jejím prožívání a tím pádem 
negativním ovlivňováním psychiky dítěte, které se po nástupu do školy začíná cítit 
méněcenné, nedostačivé“ (Jucovičová, Žáčková, 2005). Proto je důležité pokusit se 

těmto negativním dopadům vyhnout popř. je zmírnit.  

S tím souvisí také návrh naší hodnotící škály, ta by měla pomoci učitelům dětí 

v prvních letech školního vzdělávání. Na základě včasného odhalení žáka, který by 

mohl mít případné problémy v psaní, může učitel upravit svůj přístup k žákovi 

a výrazně mu tak pomoci ve zlepšení oslabených oblastí. Na principu většího 

zapojení učitele a školního poradenského pracoviště při řešení obtíží v rozvoji 

gramotnosti, stojí Třístupňový model péče (Mertin, Kucharská a kol., 2007). Školské 

poradenské zařízení se v tomto modelu zapojuje do péče až ve chvíli, kdy 

intervence poskytnutá učitelem a školou nebyla úspěšná.  

V roce 2005 představila grafička Radana Lencová svou novou písmovou 

předlohu Comenia Script. Vyvolala tím rozporuplné reakce jak na poli laické, tak 

odborné veřejnosti. Těžištěm naší práce je představení tohoto nového modelu, jeho 
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tvarů, variant, ověřovacím studii. Zároveň dáme prostor názorům, které se 

po zavedení ozvaly. 

V praktické části byla hlavním cílem analýza písemných projevů žáků v Comenia 

Script, jejímž výsledkem má být popis písemného projevu žáka třetí třídy píšícího 

výše uvedeným písmovým modelem. Do projektu bylo zapojeno pět škol z různých 

oblastí České republiky a zúčastnilo se ho celkem 90 žáků. 

Hodnocení písemných zkoušek probíhalo prostřednictvím hodnotící škály Jany 

Veverkové (2011), kterou bylo nutno přizpůsobit. Její úprava pro žáky ve třetí třídě 

představoval dílčí cíl této práce. 

V diskusi se budeme věnovat srovnání výsledků žáků píšících Comenia Scriptem 

a „klasickou“ latinkou. Rozhodně není naším cílem odpovědět na otázku: jaký model 

psaní je lepší či horší? Chceme čtenáře seznámit s podobou písma Comenia Script 

u žáků ve třetí třídě. Tito pisatelé používají toto písmo od první třídy a nás zajímalo, 

jaké oblasti v písemném projevu zvládají bez obtíží a v jaké se mohou objevit 

případné obtíže. A naopak, které obtíže jsou pro děti daného věkového období 

typické, tudíž nemusí znamenat problém. 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1 PSANÍ V KONTEXTU ŠKOLY 
Psaní a čtení patří k základním stavebním prvkům, které tvoří gramotnost. Zároveň 

jsou to dovednosti, na jejichž osvojení a rozvoji stojí primární vzdělávání, jehož 

hlavním cílem je podle Křivánka a Wildové (1998, s. 63) „položení základů a otevření 

vzdělávacích možností pro každého jedince“. 

Zároveň má osvojení si kvalitního, čitelného rukopisu během základního 

vzdělávání vliv na pozdější dosažení akademických úspěchů a sebevědomí (Feder, 

Maynemer, 2007), proto by se jeho kvalita a význam neměly zlehčovat.  

Rukopis je komplexní lidská aktivita, na které se podílí procesy kognitivní 

a percepčně-motorické. Během prvních tří let školního vzdělávání se od dítěte 

očekává, že si osvojí dovednost psaní na takové úrovni, že bude schopno 

vykonávat úkoly v psané formě. To znamená, že psaní/rukopis přejde 

do automatického režimu a samotný motorický proces nebude zasahovat 

do procesu tvůrčího myšlení (Rosenblum, Weiss, Parush, 2003). 

Dnes si neumíme představit, že by někdo neuměl číst nebo psát. „Pro moderní 
společnost a státy 20. století se stalo užívání psaného jazyka životní nutností, bez níž 
by byl ohrožen její chod a snad i samotná existence“ (Čapka, Santlerová, 1994, 

s. 23). 

Bylo by pošetilé myslet si, že dítě, které nastoupí do 1. třídy je „nepolíbené“ 

psaním a nemá žádné představy o písmu. Je tomu naopak. Z výzkumů Ferreirové 

(In Kučera, Viktorová, 1998) vyplývá, že už ve čtyřech letech dítě rozlišuje mezi 

obrázkem a písmem. Autorka ve své práci periodizovala dětské prekoncepty psaní 

a pravidla, která si dítě předškolního věku o písmu vytváří. Ferriero označila tři etapy 

vývoje chápání písma: 1) presylabické, ve kterém je dítě osloveno procesuální 

podobou psaní, 2) sylabické, při níž si dítě uvědomí spojitost mezi řečí a písmem. Je 

schopno rozlišit slabiky a „zapisuje“ slovo pomocí tolika značek, z kolika se skládá 

slabik. 3) období alfabetické, nastává tehdy, kdy dítě rozluští podstatu konvenčního 

psaní – každé písmeno má svůj ekvivalent v hlásce.  

Její závěry nás vedou k uvědomění, že dítě vstupující do školy může být na zcela 

jiné úrovni v chápání písma a zkušeností s písmem než jeho spolužák. Roli hrají 
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individuální schopnosti žáka v předpokladech pro psaní (vyspělost percepční, 

kognitivní, grafomotorická), osobnostní charakteristiky žáka a zkušenost dítěte 

(především s kreslením, prostřednictvím něhož může dítě nacvičit tahy písma) 

(Kucharská, Veverková, 2012). 

!
V současné české škole, která se řídí RVP ZV patří výuka psaní do vzdělávací 

oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Český jazyk a literatura. Ten 

sestává ze tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární 

výchova. Přestože se tyto složky navzájem doplňují a prolínají, psaní můžeme hledat 

především pod Komunikační a slohovou výchovou. Jejím obecným cílem je naučit 

se: „vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, 
mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu 
vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. 
Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho 
výstavbu“ (RVP ZV, 2013, s. 17). 

Cílená výuka psaní probíhá v první třídě. Jsou jí vyčleněny tři vyučovací hodiny 

v týdnu. Od druhé třídy už tomu tak není. Psaní patří do hodin českého jazyka. Děti 

už mají osvojenou celou abecedu, takže je jim dán prostor pro její procvičování 

a opakování. Zdokonalují tvar písmen, velikost, sklon, rozestupy mezi slovy, 

spojování tahů. Dalším úkolem je osvojení si pojmů odstavec, nadpis, okraje atd. 

Třetí ročník patří k prohlubování a zlepšování dovedností získaných v předchozích 

obdobích. Díky postupné automatizaci psaní už se mohou žáci více zaměřit 

na obsah psaného textu (Černohubá, 2013). 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Očekávané výstupy a učivo prvopočátečního psaní (RVP ZV, 2013, s. 19): 

!
1. období, žák 

• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

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

kontroluje vlastní písemný projev 

• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

!
Očekávané výstupy Jazyk a jazyková komunikace, související s gramatikou 

a pravopisem (RVP ZV, 2013, s. 20): 

!
1. období, žák 

• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky 

• rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

• spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 

výrazy 

• odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po 

obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, 

mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických 

případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování  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2 PÍSMO COMENIA SCRIPT 
V této kapitole se budeme věnovat stěžejní oblasti předkládané práce – písmu 

Comenia Script (CS). Popíšeme motivace k jeho vytvoření, okolnosti jeho vzniku, 

průběhu jeho testování, zavádění do škol, reakce odborné i laické veřejnosti. 

Následně zmapujeme výzkumy, které se této problematice věnují. 

!
2.1 TYPOGRAFICKÝ SYSTÉM CS 
Práce na novém typu psacího písma byla započata v ateliéru písma a typografie 

pražské VŠUP, jako součást doktorské práce Mg.A. Radany Lencové. Tento projekt, 

který byl pojmenován Kaligrafie dnes – rukopisné písmo (Lencová, 2005) byl 

dokončen v roce 2005. Odevzdáním doktorské práce ovšem neznamenal pro 

novou formu psacího písma konec, ba naopak.  

V roce 2008 byl celý typografický systém představen na půdě Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě již zmíněného psacího písma Comenia 

Script, obsahuje tento systém ještě dva typy písem, které jsou určeny ke čtení 

a sazbě učebnic (Comenia Sans Tomáše Brousila a Comenia Serif Františka 

Štorma). Celý grafický systém je reakcí na špatnou typografickou úroveň dnešních 

učebnic. Cílem projektu je kultivace písemného projev žáků a zároveň zlepšení 

vizuální „kultury“ české školy (Brousil, Lencová, Štorm, 2008). 

 Celá sada „Balíček Comenia Script“, byla v letech 2008 a 2009 oceněna 

v soutěžích knižního designu (www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz). 

!
!

OBRÁZEK 1: UKÁZKA FONTU  |  ZDROJ: WWW.STORMTYPE.COM 
 

!
!

OBRÁZEK 2: UKÁZKA FONTU  |  ZDROJ: WWW.MYFONTS.NET 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!
!
!
!
!
!

OBRÁZEK 3: DIDAKTICKÝ BALÍČEK  |  ZDROJ: WWW.LENCOVA.EU 

!
2.2 PROČ NOVÝ PSACÍ MODEL? 
Lencová považovala současnou psací předlohu („klasickou“ latinku) za nevyhovující, 

proto se rozhodla vytvořit nový model psacího písma. Základní pilíře, o které by se 

nové písmo mělo opírat, jsou čitelnost, „jednoduchost“ a rychlost (Lencová, 2010).  

Na nefunkčnost některých grafických prvků „klasické“ latinky upozornila také 

Božena Šupšáková (1991). Připouští, že by se grafická norma neměla příliš často 

měnit, zároveň by se ale neměla stát nedotknutelným dogmatem. Písmo by mělo 

podléhat vývoji také proto, aby grafická norma mohla reagovat na zhoršující se 

kvalitu dětského písemného projevu. 

Na základě analýzy písemných projevů žáků základních škol Lencová (2010) 

pojmenovala problémy, které „klasická“ latinka provází: 

!
• jednotažnost 

• úzký obraz 

• smyčky na horních a spodních dřících 

• tvary velké abecedy  
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Nedostatky v těchto oblastech se projevují v čitelnosti. V případě, že pisatel píše 

rychle a snaží se splnit požadavek jednotažnosti, se pak písmeno proporčně mění. 

To ztěžuje následnou identifikaci písmene, kterou potřebujeme při čtení. Smyčky 

v horních a spodních dřících působí dekorativně, ale opět podporují horší 

rozpoznávání písmene.  

Tvar současné latinky vychází z krasopisné předlohy písem z 19. století. Poslední 

modifikace tohoto psacího vzoru proběhla v 70. letech 20. století, ale tvary velkých 

písmen jsou pro ruku dětského písaře velmi složité.  

Lencová (2010) si myslí, že písmo, které vychází z kánonu krasopisu z 19. století, 

v současnosti už nefunguje (především v oblasti dorozumívací a čitelnosti), proto se 

rozhodla vytvořit model nový a jednodušší. 

!
2.3 TVAROVÁ VÝCHODISKA 
Při prvním setkání s písmem CS se může zdát, že se nejedná o písmo psací, ale 

tiskací. Tvary jednotlivých písmen jsou inspirovány renesanční italikou (viz obr. 1), ale 

vzhledem připomíná tiskovou kurzivu, což je nakloněné tiskací písmo.  

Renesanční písmařství má tu výhodu, že není příliš dekorativní a jeho tvary jsou 

velmi jednoduché. Pro velkou abecedu zvolila přímo římskou kapitálu (viz obr. 2). 

Kromě tohoto tvaru ještě doporučuje variaci tiskové kurzívy, což znamená 

nakloněné nespojené písmo. Takovou podobu písma má podle zjištění Lencové 

většina dospělé populace v Čechách, jejíž písmo lze označit za čitelné (Lencová, 

2010).  

!
!
!
!
!
!
!
!
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OBRÁZEK 4: RENESANČNÍ ITALIKA  |  ZDROJ: LENCOVÁ, 2010, S.8  

OBRÁZEK 5: ŘÍMSKÁ KAPITÁLA  |  ZDROJ: LENCOVÁ, 2010, S. 10 !
!
2.4 CHARAKTERISTIKA PÍSMA COMENIA SCRIPT 
VELKÁ ABECEDA 

Velká abeceda plně splňuje požadavek rychlosti a čitelnosti. A to proto, že je tvarově 

velmi jednoduchá, bez horizontálních vlnovek, které známe z „klasické“ latinky. 

Autorka doporučuje nenavazovat na malou abecedu, protože velká písmena jsou 

hlavním vizuálním prvkem ve větě, proto fungují samostatně. U písmen (B, D, E, F, P, 
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R) je žádoucí horizontální přetah v levé horní části, který je přirozený v běžném 

rytmu psaní. 

!
MALÁ ABECEDA 

Malá abeceda vychází z renesanční podoby. Znamená to, že dříky jsou bez smyček 

a jednotlivá písmena se nenapojují, ale přiřazují vedle sebe. V šířce se má 

přizpůsobit individuálně každému písaři. Zároveň ale autorka píše, že šířka má být 

optimální a doporučená, písmeno nemá být ani příliš široké, ani příliš úzké. To, jak 

poznat optimální šířku, neuvádí. To považujeme v hodnocení kvality písma 

za problematické. 

!
ČÍSLICE 

Je zajímavé, že u číslic zvolila autorka tvarové varianty. Dvě správné varianty 

najdeme u číslic 3 a 4. 

!
LINIATURA 

Pro čitelnost, má zásadní vliv střední výška písmene (tj. velikost malého a). CS má 

v porovnání s „běžnou“ latinkou střední výšky větší (CS 8 mm, latinka 6mm), horní 

a spodní linie má shodně 5 mm. 

OBRÁZEK 6: POROVNÁNÍ VELIKOSTÍ MODELŮ PÍSMA  |  ZDROJ: LENCOVÁ, 2010, S. 14 !
!
TVAROVÉ VARIANTY 

Lencová připouští u některých písmen více tvarových variant (f, k, y, R, 3, 4). 

Hlavním důvodem je vnitřní zakořeněnost některých tvarů.  
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Žáci jsou ve škole nejprve seznamováni s jednodušší variantou: Teprve později 

pracují s tou složitější. Až poznají obě, mohou si vybrat, kterému tvaru dají přednost.  

!
SERIFY 

Serif představuje strukturální detail v typografii (laicky patka). 

Jelikož Lencová v CS odstranila v horních a dolních dřících veškeré smyčky, 

rozhodla se také, že je nahradí tzv. serify. Ty pomáhají čitelnosti a jsou pro písaře 

praktičtější. Serify se objevují pouze u malé abecedy, u velké abecedy nejsou 

potřeba, neboť písmena fungují vizuálně samostatně. Výjimkou je I, kde serif 

podporuje dobré tvarové rozlišení.  

!
NAPOJOVÁNÍ 

Psaní je pohyb, který má u každého svůj individuální rytmus. Přirozený pohyb vytváří 

na papíře přerušovaný tah. A ten autorka CS vyzdvihuje. Zavrhuje jednotažnost, 

z které vychází „běžná“ latinka, a která při rychlém psaní vede často k nečitelnosti.  

Musíme také říct, že napojování nezavrhuje, ba naopak. „Spojování písmen se při 
psaní děje automaticky, a to i při pomalém psaní, a vzniká jen tam, kde je potřeba. 
Vznikají tzv. ligatury, se kterými pracovalo již středověké písmařství.“ (Lencová, 2005, 

s. 98). Lencová ve své příručce uvádí několik podob ligatur, ale žádná z nich není 

závazná. Chybné je spojení velkého a malého písmene, neboť velké písmeno 

funguje samostatně.  

Dalším argumentem pro nespojitý pohyb při psaní, je psaní akcentů. Pro žáka je 

výhodnější, když akcent doplní po napsání písmene, ne po napsání slova. 

Ve druhém případě je větší pravděpodobnost, že na jeho doplnění bude 

zapomenuto.  

!
SKLON 

V této oblasti doporučuje Lencová (ibid.) mírný sklon doprava (7 stupňů). Za chybný 

nepovažuje ani sklon větší, ale maximální vychýlení je 20 stupňů od kolmé osy, je to 

především z estetických důvodů. 
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Naprostou volnost sklonu písmene argumentuje tím, že je to charakteristika, 

která je individuálním znakem osobnosti, který je spjat s citovou stránkou člověka 

a má vyjadřovat jeho racionalitu nebo vřelost.  

!
COMENIA SCRIPT B 

Toto písmo je variantou písma Comenia Script, která nemá serify, tudíž v této formě 

není možné napojení ligaturou. Comenia Script B Lencová připravila pro žáky, kteří 

mají dysgrafické obtíže. Přesto ani u nich nezavrhuje ligaturní způsob napojování 

písmen. Doporučuje, aby dysgrafické dítě nejprve bylo seznámeno s CS B 

a ve chvíli, kdy si toto písmo osvojí, by jim měla být nabídnuta serifová varianta 

písma.  

OBRÁZEK 7: UKÁZKA FONTU  |  ZDROJ: WWW.UHK.CZ !
2.5 OVĚŘOVÁNÍ PÍSMA COMENIA SCRIPT 
MŠMT ČR se pokusilo získat stanovisko Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze k písmu Comenia Script. Ta ústy děkanky Radky Wildové reagovala: „bez 

seriózní pilotáže nemohou žádné stanovisko vydat“ (Štefflová, 2011, s. 8). 

Ověřování tohoto písma probíhalo od září roku 2010 do června 2012. Celý projekt 

měl čtyři základní cíle: 

!
1) zjistit, zda rozvoj písařské dovednosti prostřednictvím písma Comenia Script 

je pro žáky (resp. pro určité skupiny žáků) vhodnější; 

2) připravit validní závěry, které umožní o využití písma Comenia Script pro 

školní výuku dále rozhodnout; 
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3) případná úprava (dopracování) metodiky psaní písmem Comenia Script 

a doplnění již existujících didaktických materiálů o další pomůcky; 

4) získat podklady použitelné jako seriózní základ pro další výzkumná bádání 

ve sledované oblasti (Wildová, 2012, s. 4). 

!
Do pokusného ověřování byly zapojeny dvě skupiny: experimentální, kterou tvořili 

žáci škol dobrovolně zapojených do pilotního projektu. Kontrolní, což byli žáci píšící 

„klasickou“ latinkou.  

Musíme podotknout, že jak v experimentální, tak v kontrolní skupině byli žáci 

prvních tříd. Ti samí logicky pokračovali i v dalším roce. 

V každém školním roce žáci prošli dvěma diagnostickými prověrkami, dále 

probíhalo dotazníkové šetření u učitelů a rodičů. Výzkumníci zároveň prováděli přímá 

pozorování výuky Comenia Script. 
!
2.5.1 PRVNÍ ROK POKUSNÉHO ŠETŘENÍ 
Cílem prvního roku pilotáže psacího písma Comenia Script bylo ověřit rozvoj 

písařské dovednosti prostřednictvím písma CS z hlediska kvality písařských znaků 

a písařských návyků (www.msmt.cz). 

V září žáci prošli vstupní zkouškou, která zhodnotila úroveň jejich grafomotoriky 

(zkouška grafomotorické napodobovací schopnosti). V lednu a v květnu 

následujícího roku vyplňovali diagnostické prověrky písařských dovedností.  
„Cílem 1. a 2. diagnostické prověrky bylo sledovat rozvoj dovednosti psaní 

(formy – opis, přepis, diktát, autodiktát) prostřednictvím hodnocení vybraných 
kvalitativních znaků čitelného písma (tvar, velikost, sklon, hustota a rozestupy, …). 
V 1. a 2. diagnostické prověrce nebyla hodnocena úměrnost a stejnoměrnost, 
neboť žáci psali do předtištěné liniatury s pomocnou linkou pro střední výšku 
písmen“ (Wildová, 2012, s. 5). 

Prověrky byly zároveň rozlišeny pro genetickou a analyticko-syntetickou metodu 

výuky čtení a psaní.  
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Dotazníky pro učitele obsahovaly celkem šest položek. V nich se měli vyjádřit 

ke svým postojům a názorům na výuku psaní prostřednictvím písma Comenia Script 

v porovnání s „klasickou“ latinkou. Popsat postoje a motivace žáků k tomuto 

modelu. Přiblížit metodické problémy, na které během výuky narazili. Posledním 

okruh tvořila spolupráce s rodiči (www.msmt.cz). 

Ve stejném období jako učitelé (červen 2011) vyplňovali dotazníky i rodiče. Také 

oni vyjadřovali své postoje a názory na výuku psaní CS a ke vztahu dětí k výuce 

psaní.  

Pozorování probíhala průběžně a byla zaměřena na metodickou práci učitele, 

rozvoj psaní u žáků, jejich motivace a postoje. 

!
2.5.2 VÝSLEDKY PRVNÍHO ŠETŘENÍ 
Z výsledků prvního roku šetření je zřetelné, že u žáků píšících CS je z hlediska 

čitelnosti tvarů písmo CS snazší. V experimentální skupině se neobjevovaly 

deformované tvary písmen. To nelze tvrdit u písemných projevů žáků kontrolní 

skupiny. V oblasti sklonu písma je písmo v experimentální skupině „stejnoměrnější“ 

než ve skupině kontrolní. Velikost písma byla u obou skupin dána pomocnou 

liniaturou. Výsledky byly u obou skupin srovnatelné, všichni žáci byli schopni tuto 

velikost dodržet (www.msmt.cz, průběžná zpráva). 

V kvalitativním hodnocení opisu textu nebyl zaznamenán velký rozdíl mezi 

skupinami. Ovšem významnější rozdíly se objevovaly v psaní diktátů a autodiktátů. 

Písmo experimentální skupiny vyšlo v těchto zkouškách jednoznačně čitelnější. 

Závěrečná zpráva to vysvětluje jednoduššími tvary CS, které se snáze zapamatují, 

zároveň CS nepoužívá napojování, takže žák nemusí během psaní diktátu 

přemýšlet, jak písmena napojit (Wildova, 2012).  

Z dotazníků pro učitele vyplývá, že hodnotí písmo CS pozitivně. Zmiňují to, že 

žáci nemají obtíže s psaním tvarů CS. U levorukých žáků se neobjevují zásadní 

obtíže. Učitelé popisují písmo CS jako více vyhovující žákům se specifickými 

vzdělávacími potřebami (dysgrafického charakteru). Dále se zmiňují o lepší 
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spolupráci s rodiči . Zároveň ocenili didaktické příručky, které byly vydány k výuce 1

CS (ibid.). 

Rodiče se vyjadřovali stejně pozitivně jako učitelé. Někteří srovnávali své děti mezi 

sebou – starší vyučováno v psaní „klasickou“ latinkou a mladší písmem Comenia 

Script. Druhý model se jim zdá jednodušší, děti jsou podle nich více motivováni ke 

psaní. 

Rodiče dětí v kontrolní skupině za problematické označili napojování některých 

písmen a obtíže, které se pojily s dodržováním stejnoměrného sklonu.  

!
2.5.3 DRUHÝ ROK POKUSNÉHO ŠETŘENÍ 
Žáci prošli v lednu a v květnu 2012 dvěma diagnostickými prověrkami (Diagnostická 

prověrka rozvoje psaní), které měly posoudit úroveň jejich písma. Opět se využívala 

forma opisu, diktátu, autodiktátu. Dále se hodnotily kvalitativní znaky čitelného 

písma (tvar, velikost, sklon, úměrnost a stejnoměrnost, hustota a rozestupy). Navíc 

byla sledována rychlost psaní (Wildová, 2012).  

Dotazníky pro učitele a pro rodiče mapovaly stejné oblasti, jako dotazníky 

v prvním roce šetření (tzn. postoje a názory na výuku psaní v CS a v „klasické“ 

latince, metodické problémy, motivaci žáků, spolupráci s rodiči, vztah žáků ke 

psaní). Stejný cíl mělo také strukturované pozorování, které probíhalo opět 

průběžně.  

Výsledky 3. a 4. diagnostické prověrky ukazují, že při porovnání kvalitativních 

znaků psaní žáků experimentální a kontrolní skupiny se neobjevují žádné podstatné 

rozdíly u žádného z pozorovaných znaků, proto nelze tvrdit, že pro experimentální 

skupinu bylo písmo CS významně jednodušší. Jediným statisticky významným 

rozdílem je kategorie tvar. V experimentální skupině bylo, ve druhém ročníku (stejně 

jako v prvním), písmo CS z hlediska tvaru snazší (ibid.).  

Další hodnocenou položkou byla rychlost. U sledovaného vzorku nebyl shledán 

významný rozdíl, proto nelze tvrdit, že písmo CS je pomalejší.  
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2.5.4 VÝSLEDKY STRUKTUROVANÉHO POZOROVÁNÍ 
Strukturované pozorování bylo zaměřeno na tyto oblasti: motivace žáků pro psaní, 

individualizace tvarů písmen, didaktické postupy učitele, způsoby práce s chybou, 

specifika práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, způsoby využití 

didaktických materiálů apod. (ibid). 

Nejprve shrňme závěry pozorování, která se týkala experimentální skupiny. 

V oblasti motivace a vztahu k psaní se projevila vyšší motivace ke psaní, potažmo 

i ke čtení. Žáci se psaní nebáli, s chutí se pouštěli do zkoušení nových tvarů. Tento 

přístup se objevil také u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. V oblasti 

individualizace dává písmo Comenia Script svým uživatelům větší prostor, neboť 

nabízí možnost více tvarů některých písmen, sklon (kolmý, mírně doprava) 

a napojování. U žáků v experimentální skupině se individualizace projevovala už 

v 1. ročníku. Objevila se především v napojování písmen a ve sklonu (v 1. třídě 

preferovali kolmý sklon, ve 2. třídě spíše mírně doleva).  

Kategorii „práce s chybou“ ilustruje Wildová (2012) příkladem s nečitelným 

písmenem. U experimentální skupiny se totiž tento druh chyby objevoval zcela 

výjimečně. Stejně tak se neobjevovaly ani tvarové deformace jednotlivých písmen. 

Pokud se chyba objevila, byla bez problému odstraněna samotným žákem. 

Nyní se budeme věnovat výsledkům v kontrolní skupině (tedy píšící „klasickou“ 

latinkou). Z hlediska motivace a vztahu ke psaní, některé děti projevovaly mírně 

pozitivní motivaci, ale pro další představovalo psaní aktivitu náročnou až obtížnou. 

Snaha napodobit přesně daný tvar, sklon a napojení, se projevila nižší motivací, ale 

také horší čitelností. Podobné projevy vykazovali také žáci se specifickými 

vzdělávacími potřebami. U „klasické“ latinky se individualizace příliš neprojevovala, 

neboť jsou v ní přesně dané tvary, sklon i napojení. Wildová (2012) individualizaci 

v kontrolní skupině připouští až ve druhé třídě, ale i tak ji označuje za „mírnou“. 

V oblasti práce s chybou se vyskytly jak nečitelné tvary, tak i např. nesprávné 

způsoby napojení. Pro opravu většinou žák potřeboval přímou spolupráci 

s učitelem.  
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V analýze didaktických postupů Wildová (2012) upozorňuje na „vyšší vnitřní 

motivovanost“ učitelů pro výuku psaní. Argumentuje především tím, že se jedná 

o učitele, kteří se dobrovolně rozhodli vyučovat jiným druhem abecedy. Popisuje 

také aktivity, které dělali navíc: „tito učitelé se písmo Comenia Script museli v létě 
2010 naučit, museli promyslet didaktickou koncepci výuky psaní a naučit se 
pracovat s novými materiály. Tito učitelé na základě vlastního zájmu docházeli 
na metodické semináře pořádané na PedF UK v Praze a zároveň sdíleli své 
zkušenosti s výukou psaní s ostatními učiteli zařazenými do pokusného ověřování 
prostřednictvím společných webových stránek.“ (Wildová, 2012, s. 17). 

Součástí pozorování byla také analýza učebnic, písanek a didaktických materiálů, 

se kterými učitelé pracují. Pro písmo Comenia Script vytvořila jeho autorka, MgA. 

Radana Lencová, také veškeré didaktické materiály. Právě ty jsou oceňovány rodiči, 

učiteli i žáky. Lencová na základě podnětů vytvořila také písanku pro 3. ročník, se 

kterou se v současnosti už pracuje, ale v době ověřování tomu ještě tak nebylo. 

Učitelé v kontrolní skupině nepracovali s jednotným materiálem. Úroveň písanek 

se lišila jak po stránce didaktické, tak i obsahové. Tito učitelé častěji doplňovali tyto 

materiály vlastními písařskými úkoly. Přesto se nedá tvrdit, že by žáci pracovali 

s nižším zájmem (ibid.).  

Jako samostatný didaktický problém u žáků vyučovaných Comenia Scriptem je 

čtení „klasické“ latinky. S touto obavou se učitelé setkávali také ze strany rodičů. 

Řešili ji přirozeným způsobem. Během první třídy nechali své žáky postupně 

seznamovat se s běžně psanou abecedou. Žáci se ji učili přirozeně číst, nikdy se ji 

neučili psát (ibid.).  

!
2.5.5 ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 
Závěrečná doporučení Wildová (2012) směřuje ke čtyřem subjektům: školám, 

rodičům, MŠMT a institucím pro přípravu učitelů. 

!
1) Pro školy – rozhodnout se pro písmo Comenia Script až po poučeném 

a zodpovědném zvážení, zajistit „vyškolení“ učitele/učitelů, zajistit didaktické 
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materiály pro výuku psaní Comenia Script, nepřecvičovat žáky, kteří 

přicházejí s psaním prostřednictvím běžně užívané psací abecedy, zajistit 

znalost čtení běžně užívané psací abecedy. 

2) Pro rodiče – poučit se o výhodách/nevýhodách písma výuky psaní Comenia 

Script, umožnit dítěti číst běžně psací užívanou abecedu. 

3) Pro MŠMT – nerušit současnou běžně užívanou psací abecedu, umožnit 

výuku psaní Comenia Script jako alternativní druh psacího písma, i nadále 

výzkumně sledovat (nebo podpořit výzkumné sledování) výuku psaní 

prostřednictvím Comenia Script, podporovat realizaci kurzů pro vzdělávání 

učitelů v inovativních a alternativních metodách výuky psaní. 

4) Pro přípravu učitelů – zařadit výuku psaní prostřednictvím Comenia Script 

do základního kurzu Didaktiky rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti (kurz 

existuje v různých názvech) a kurzů celoživotního vzdělávání, a to jak pro 

studenty učitelství 1. st. ZŠ, tak i pro budoucí speciální pedagogy a učitele /

učitelky mateřských škol. Zároveň výzkumně sledovat uplatnění této metody 

v praxi u různých cílových skupin. (Wildová, 2012, s. 20) 

!
Z výše uvedených doporučení je patrné, že garantka nepovažuje písmo Comenia 

Script za písmo, které bude používáno plošně. Nejsou k tomu důvody historické, 

kulturní ani didaktické. Nový psací model může fungovat jako alternativa k běžnému 

písmu. Volili by ho rodiče spolu se školou, přičemž musí být respektována 

podmínka, že toto písmo nebude měněno v celé vzdělávací dráze žáka. Zároveň se 

ale naučí číst běžně užívanou psací abecedu.  

!
2.6 VÝZKUMY, KTERÉ NAVAZUJÍ NA OVĚŘOVACÍ STUDII 
Je přirozené, že poté, co písmo Comenia Script vyvolalo tak bouřlivé reakce na poli 

laické i odborné veřejnosti, na českých univerzitách se začaly formovat nové 

výzkumné skupiny, které se ho mapují z nových úhlů pohledu. 

!
!
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2.6.1 VÝZKUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ 
Další výzkumná práce, která se týkala písma Comenia Script, jejíž výsledky byly 

prezentovány v časopise Science Direct v roce 2012, vznikla na půdě Univerzity 

v Hradci Králové. Cílem autorek bylo zjistit, jaký je postoj rodičů českých dětí, které 

jsou v mateřské a základní škole, k písmu Comenia Script, jaké jsou jejich znalosti 

o novém modelu a zdůvodnění pozitivního/negativního postoje vůči tomuto stylu 

písma (Bartošová, Maněnová, Třečková, 2012).  

Základní metodou byl nestandardizovaný dotazník (17 položek), který byl 

distribuován do všech krajů Čech (na Moravě a Slezsku tento výzkum prováděn 

nebyl). Výzkumný soubor tvořilo celkem 1142 respondentů (ibid.).  

Z výsledků vyplývá, že z celkového počtu respondentů, 81 % vědělo, co je písmo 

Comenia Script. Ti nejčastěji uváděli, že se s tímto pojmem setkali v televizi, tisku 

na internetu (ibid.). 

Za nejzajímavější považujeme oblast mapující postoje rodičů k novému písmu. 

Z výsledků vyplývá, že 25 % respondentů se vyjádřilo pozitivně nebo spíše 

pozitivně. 32 % se vyjadřuje negativně nebo spíše negativně. 21% respondentů 

nemá k písmu Comenia Script ani negativní ani pozitivní postoj. A zbytek 22 % 

nemá jasný názor (ibid.).  

Myslíme si, že hodnoty vyšly poměrně vyvážené. Může to být proto, že i když 

informovanost je poměrně vysoká, tak chybí vlastní zkušenost s písmem. 

Mezi argumenty, proč oslovení vnímají písmo Comenia Script pozitivně, patří: 

jednoduchost, čitelnost, přístupnost pro děti s dys- poruchami. Negativní postoj je 

vysvětlován nutností zachování rukopisu, jako součásti národní hrdosti; nižší 

rychlostí při psaní CS a bezdůvodností změny (ibid.).  

Autorky ve výzkumu pokračují a věnují se mapování postojů učitelů, kteří vyučují 

nový psací model. 

!
!
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2.6.2 VÝZKUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ V OLOMOUCI 
Další šetření, které ve zkratce představíme, proběhlo v roce 2012 na Pedagogické 

fakultě Univerzity v Olomouci. Jeho autorky, Martina Fasnerová a Martina 

Drahoňovská (2013), si kladou za cíl kvalitativně popsat písemný projev dětí píšících 

písmem Comenia Script z pohledu učitele prvního stupně základní školy. 

Základní metodou, kterou autorky použily, byla analýza písemných projevů žáků 

(diktátů a sešitu). Experimentální skupinu tvořilo 13 žáků druhé třídy, píšících 

písmem Comenia Script. Kontrolní skupinou bylo 17 žáků druhé třídy, píšících 

„tradiční“ latinkou. Zároveň odpověděly na tři základní otázky, ve kterých srovnávají 

písmo žáků píšících Comenia Scriptem a klasickou latinkou: „Bude písmo Comenia 
Script v písemném projevu žáků čitelnější a úhlednější než klasické jednotažné 
lineární písmo? Budou mít žáci píšící Comenia Script potíže s určováním hranice 
slov ve větě? Budou žáci píšící písmem Comenia Script lépe napodobovat původní 
určenou předlohu písma než žáci píšící lineárním jednotažným písmem podle 
standardní předlohy?“ (Fasnerová, Drahoňovská, 2013, s. 135). 

Odpovědi na první otázku musíme rozčlenit. Ohledně úhlednosti odpovídají 

kladně ve prospěch Comenia Script. Takto jednoznačně se ale nevyjadřují 

k čitelnosti. Fasnerová a Drahoňovská (ibid.) připouštějí, že objektivně nezjistily 

zhoršenu čitelnost. Ovšem také upozorňují na předpoklad, že s přibývajícím věkem 

se zhoršuje čitelnost u písařů píšících „tradičním“ spojitým písmem.  

Odpovědí na druhou problémovou otázku potvrzují svůj předpoklad, že žáci 

budou mít problémy s dělením slov. Vysvětlují to znakem písma Comenia Script, což 

je nespojitost. Díky ní si žáci neuvědomují hranice slova ve větě a často v tomto jevu 

chybují (ibid.). 

Ve třetí otázce také kladně odpovídají ve vztahu ke Comenia Scriptu. V opisu žáci 

lépe napodobují tvary Comenia Scriptu, neboť jsou mnohem jednodušší, než 

„klasická“ latinka (ibid.). 

 Z výsledku analýz se nám zdá velmi zajímavé, že autorky vyzdvihují u písma 

Comenia Script jeho úhlednost a to za jakýchkoliv okolností. Úhlednost také 

podporuje sklon, který bývá u žáků píšících v Comenia Scriptu stabilnější. Přestože 
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mají ve volbě sklonu volnost, častěji dodržují stejný sklon, takže výsledný text působí 

„učesaně“. Stabilnost sklonu vysvětlují právě nenapojováním, naopak v „klasické“ 

latince: „kde může dojít k jinému sklonu každého písmene při jejich 

napojování” (Fasnerová, Drahoňovská, 2013, s. 136).  

Ohledně tvaru písmen dochází autorky k závěru, že původní tvary písmen lépe 

zachovávají žáci píšící CS. To můžeme opět zdůvodnit jejich snadností.  

Problémy se mohou objevit v oblasti rytmizace písma. Fasnerová a Drahoňovská 

(2013) docházejí k závěru, že žáci z experimentálního vzorku nejsou schopni 

rozeznat několik typů mezer. Jelikož nemají představu o velikosti mezer mezi 

písmeny, tak analogicky nemají ani představu o velikosti mezer mezi slovy. Jako 

obtížné se ukázalo spojení předložky a slova. V této oblasti vidí autorky největší 

nedostatky metody Comenia Script. A právě v této oblasti volají po metodické 

úpravě.  

Za velice zajímavý moment v tomto výzkumu považujeme poznatek, který písmo 

Comenia Script připisuje jako vhodnější chlapcům. V tomto písmu píší chlapci 

úhledněji než dívky. Což je opačný fenomén než u „klasické“ latinky, která více 

vyhovuje dívkám (ibid.).  

Závěrem bychom chtěli upozornit na oblast, která se shodně projevila také 

v našem výzkumu, a to je dělení slov. Žáci se snažili psát tak, aby nemuseli slovo 

na konci řádku rozdělit. Proto, stejně jako my, nemohly tuto dovednost posoudit. 

I tak předpokládají, že žáci píšící Comenia Scriptem budou mít v této oblasti větší 

problémy a odkazují se na obtíže s určování hranice slova (viz výše) (ibid.). 

!
2.7 REAKCE NA PÍSMO COMENIA SCRIPT 
Fakt, že nový psací model byl testován na školách a posléze byl přijat jako jeden 

z možných variant, kterou je možno učit děti psát, znamenal vytvoření nového 

tématu pro četné diskuse, ve kterých se zdá, že proti sobě stojí dva tábory 

(záměrně nedodáváme slovo nesmiřitelné) přívrženců a odpůrců. V této kapitole se 

pokusíme shrnout jejich argumenty a zároveň představíme platformy, ze kterých 

vycházejí. 
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Jednou z prvních skupin, která se hlasitě ozvala proti zavedení písma Comenia 

Script do škol, byla Česká grafologická komora. Jejich stanoviska vyšla formou 

několika rozhovorů (s předsedou ČGK Janem Jeřábkem, Evou Leitnerovou, Hanou 

Rásochovou) v časopise Tvar (2004). 

Hlavní argument, který Česká grafologická společnost uvádí, je psychologicko-

výrazové hledisko písma. V jejich interpretaci to znamená, že nejde jenom o to, 

jakou formu psaní bude dítě ve výuce psaní vytvářet, ale jde především o pohyb, 

kterým k té formě dospějí. „Z grafologického (výrazového) pohledu je tedy žádoucí, 
by školní předloha umožňovala (po automatizaci pohybu) jeho plynulost, návaznost, 
pružnost, rytmickou pulzaci, jeho rozvinutí do jemné motoriky…“ (Francová, 2010, 

s. 2). Z výše uvedených kvalit má Comenia Script pouze oblost a jednoduchost (a to 

spíše tvarovou, než pohybovou) (ibid.).  

Pohybovou náročnost vidí především v neustálém, zastavování a opětovném 

„rozjíždění“ psacího pohybu. Dle Francové (2010) tato aktivita představuje 

jednostrannou koncentraci a ztíženou orientaci v prostoru.  

Česká grafologická společnost se nevyjadřuje pouze negativně. Oceňuje to, že 

samotné navržení této písemné předlohy rozpoutalo zájem o předlohu školního 

psacího písma. Jan Jeřábek toto písmo označil za dobrý návrh, který je třeba 

dopracovat (Správcová, 2010) a především projít odbornou diskusí. 

V období mezi lety 2010–2012, kdy probíhala pilotní studie, plnilo toto téma 

titulky celostátních deníků. Např. v MF Dnes, vyšla série článků o Comenia Scriptu, 

která mapovala jeho zavedení, pilotáž a následné zkušenosti ve školách. Zároveň se 

začala diskutovat finanční náročnost didaktických materiálů pro školy (Frouzová, 

2013). 

!
!
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3 HODNOCENÍ PÍSEMNÉHO PROJEVU 
Již v samotném úvodu jsme upozornili na palčivý problém, který provází nejen české 

poradenské pracovníky, ale také učitele, ve chvíli, kdy chtějí hodnotit písmo dítěte. 

V současnosti neexistuje žádná standardizovaná zkouška pro posouzení úrovně 

psaní a pravopisu (Matějček, 1995). 

Posouzení kvality rukopisu je zcela na subjektivním pohledu posuzovatele. 

Veverková (2011) metodu, která je v praxi běžně používána, trefně označuje 

za srovnávací a intuitivní. Tato praxe může mít na první pohled jisté výhody, 

jmenujme např. časovou a materiálovou nenáročnost. Ovšem její zásadní nevýhodu 

spatřujeme v absenci objektivních ukazatelů. Nejsložitější je situace, kdy 

posuzovatel nemá zkušenosti s písemnými projevy žáků.  

V následující kapitole představíme čtenáři způsob hodnocení písma ve školní 

a poradenské praxi. Svou pozornost zaměřujeme na ty metody, které se používají. 

Zároveň se budeme blíže věnovat hodnotící škále Veverkové (2011), ze které 

vycházíme v naší práci. Tato škála byla vytvořena v rámci její diplomové práce 

na katedře psychologie PedF CUNI. 

!
3.1 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ZNAKY PÍSMA 
Nejprve bychom se chtěli věnovat představení základních normativních hledisek 

hodnocení písma, které formuloval metodik psaní Stanislav Penc (1966). Rozlišuje 

dva základní znaky písma: kvalitativní a kvantitativní. Dalšími faktory, které pro něj 

byly podstatné, jsou: čitelnost, hbitost a úměrnost.  

Mezi kvalitativní znaky řadí: 

!
• tvar písmene (tvaropis) 

• velikost písmen 

• úměrnost a stejnoměrnost velikosti písma 

• jednotažnost a přípojnost (vazebnost) písmen 

• sklon písma 
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• hustota a rytmizace písma 

• úprava písemností 

!
Wagnerová (1998) ke kvalitativním znakům písma řadí ještě tlak v písmu. 

Kvantitativní znaky zastupuje pouze rychlost písma, hodnocena počtem 

napsaných písmen za určitou časovou jednotku (tou bývá nejčastěji minuta). Je 

logické, že rychlost je přímo úměrná věku a stupni osvojení si písma (Penc, 1961). 

V české literatuře jsme našli normy, které určují počet písmen, jež má dítě napsat 

na konci daného ročníku za minutu. 

!

TABULKA 1  |  ZDROJ: PENC (1961), BANAŠ (1977) !
U tvaru písma podporuje Penc spíše jednotnost tvarů, neboť to usnadňuje 

automatizaci psacího projevu (Penc, 1961).  

Naopak Lencová (2005), dodržování jednotných tvarů v písmu Comenia Script 

neprosazuje a pozitivum vidí v tvarové volnosti. U některých písmen má dítě už 

v první fázi učení psaní na výběr více tvarových variant (např. k).  

Podobné tvrzení jsme našli také u Křivánka a Wildové (1998), kteří říkají, že se ani 

v „klasické“ latince nepreferuje dodržování předepsaného tvaru. Naopak v některých 

učebnicích můžeme najít tvarové varianty.  

Mlčáková (2009), jako příklad tvarové varianty, uvádí podobu psaní písmena 

z a ž.  

!
!

ročník Penc (1961) Banaš (1977)

1 10 písmen / min neuvádí

2 20 písmen / min 20 písmen / min

3 32 písmen / min 30 písmen / min

4 40 písmen / min 40 písmen / min

5 45 písmen / min 50 písmen / min
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3.2 MATĚJČKOVA ZKOUŠKA PSANÍ A PRAVOPISU 
Matějček (1995) vždycky doporučuje zařadit do vyšetření dítěte kreslení a psaní. 

V rámci písemných zkoušek využívá opisu a diktátu.  

Na výsledném písemném projevu posuzujeme: „velikost a tvar písmene, jistotu 
tahů, tlak na podložku, dodržování směru, sklon k přetahování či nedotahování linek, 
všímáme si, zda písmo není roztřesené nebo zda nemá některé jiné znaky motorické 
poruchy“ (Matějček, 1995, s. 163). Dále bychom si měli všímat úchopu tužky, který 

by neměl být příliš křečovitý. 

U starších dětí, které mají určitou písařskou zkušenost osvojenou, se obtíže 

v psaní projevují krátkými trhanými záškubovitými tahy, díky nimž se dítě posunuje 

po liniatuře kupředu (ibid.). 

Dalším činitelem, jenž nás může upozornit na poruchu v psaní je čas, který dítě 

k napsání slova potřebuje. V případě, že píše úkol nepoměrně dlouho, může to 

znamenat úzkostnou pečlivost, ale také motorickou neobratnost, kterou se dítě 

naučilo překonávat (ibid.).  

V obsahové analýze by hodnotitel neměl přehlédnout záměnu písmen, chyby ve 

fonologické analýze a problémy v diferenciaci hranice slova a věty (ibid.). 

Tato „škála“ nám ukazuje oblasti v písemném projevu, které bychom měli 

sledovat, ovšem neodstraňuje problém v subjektivitě hodnocení. 

Za důležité považujeme, že Matějček (1995) upozorňuje, že jakákoli obtíž 

v procesu psaní může mít nepříznivý dopad na úroveň pravopisu. Vysvětluje to velmi 

jednoduše: „obtíž v psaní upoutává k vlastnímu grafomotorickému aktu příliš mnoho 
pozornosti, nedostává se jí pak už k sledování obsahu a zpětné kontrole toho, co je 
napsáno“ (Matějček, 1995, s. 163). Pro tyto děti bývá typické, že i ve vyšších 

stupních základní školy nemají psaní zautomatizované, tudíž jím spotřebovávají 

velké množství energie. Proto se u nich častěji objevují tzv. „chyby z nepozornosti“. 

V současnosti se v poradenství na diagnostiku písma využívají diktáty, které jsou 

součástí baterie Diagnostika specifických poruch učení (Novák, 2002). Oblasti, které 

je doporučeno sledovat se téměř shodují s těmi, které nacházíme u Matějčka. Jsou 
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jimi: velikost písmene, tvar písmene, stálost směru písma, přesnost spojení, tlak 

na podložku, kvalita čar.  

!
3.3 HODNOCENÍ PSANÍ DLE ZELINKOVÉ 
Zelinková (2003) doporučuje hodnotit psaní z hlediska grafického, pravopisného 

a obsahového. Ve shodě s Matějčkem (1995) zdůrazňuje, že jsou tyto složky 

ve vzájemném vztahu a ovlivňují se. 

Její návrh hodnotících kritérií je pojímán šířeji, než u výše jmenovaného. 

Především proto, že jsou tam hlediska, která nejsou patrná pouze z vlastního 

písemného projevu dítěte, ale také ze situace, kdy dítě psalo.  

V grafické složce písemného projevu, navrhuje sledovat tyto oblasti: 

!
• způsob sezení, 

• držení psacího nástroje,  

• pracovní tempo,  

• tvary písmen (plynulost tvarů a přítlak), 

• velikost písmen, 

• rychlost vybavování písmen, 

• uspořádání na ploše (Zelinková, 2003, s. 63). 

!
Pro hodnocení pravopisu Zelinková (2003) doporučuje porovnání výsledku diktátu 

a volného psaní, které dítě splní v poradně se školními sešity. Výsledkem porovnání 

nemá být kvantitativní analýza chyb, ale spíše analýza kvalitativní, v níž by hodnotitel 

odlišil chyby specificky dysortografické od pravopisných. Potom by se měl spíš 

zamýšlet nad příčinami chybování dítěte.  

Jako příčiny chybování uvádí např.: „zápasí s hláskovou stavbou slova, zápasí 
s vybavováním písmen, má problémy se soustředěním, neumí rychle po sobě 
přečíst napsaný text, tím v něm vidí méně chyb atd.“ (Zelinková, 2003, s. 64–65). 

O přístupu k hodnocení písma, který Zelinková navrhuje, se zdá, že odpovídá 

požadavkům poradenské praxe. Vidíme, že dává podněty také k pozorování dítěte 
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během vyšetření, což oceňujeme. Ale i tak jsme přesvědčení, že opět stojí 

na zkušenostech pracovníka poradny a jeho individuální normě v hodnocení. Proto 

se ani s touto škálou nechceme ztotožnit. 

!
S problematikou hodnocení písma se můžeme setkat také v Baterii diagnostických 

testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ (Caravolas, Volín, 

2005). Ovšem tyto testy se zabývají pouze hodnocením pravopisu. Nijak nepracují 

s posouzením grafické úrovně písemného projevu a úrovně písařských dovedností.  

!
3.4 HODNOTÍCÍ ŠKÁLA PODLE VEVERKOVÉ 
Při konstrukci hodnotící škály jsme vycházeli z analýzy hodnotících škál těchto 

autorů: Ayers (Starch, 1913), Freeman (1912), Příhoda (1946), Matějček (1993) 

a Novák (2002). Veverková (2011) tyto škály postavila vedle sebe a vybrala ty 

oblasti, které se protínaly napříč škálami. Právě průsečíky považovala za významné.  

Jelikož jsme z této škály vycházeli při sestavování naší škály, považujeme 

za podstatné ji přiblížit. 

Autorka jednotlivá hodnotící kritéria logicky rozdělila do čtyř subškál: 

!
1) „dílčí obtíže v psaní“ (sestává z 8 hodnotících kritérií) 

2) „celková procentuální chybovost“ 

3) „práce s chybou“ 

4) „grafomotorické a písařské dovednosti“ (sestává z 8 hodnotících kritérií 

(Veverková, 2011, s. 31). 

!
Každé kritérium využívá tento systém bodového hodnocení:  

!
2 –  plné zvládnutí daného kritéria (zcela bezchybný výkon) 

1 –  částečné zvládnutí (většina bez chyb) 

0 –  nedostatečné zvládnutí/zcela nezvládnuté (chyby převládají) (ibid.). 
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Blíže se hodnotícím kritériím budeme věnovat v kapitole, kde představíme vlastní 

úpravu hodnocení škály Veverkové. 

!
3.4.1 DÍLČÍ OBTÍŽE V PSANÍ 
Do této skupiny Veverková (2011) řadí osm kritérií.  

!
• Správnost písmene. V tomto kritériu jde především tvar písmene. Za chybné 

považuje písmeno, které v případě, že je vytrženo z kontextu, stává se 

nečitelným. Chybné je také to, když písmenu chybí/přebývá grafický prvek, 

který mu nenáleží (např. písmeno „j“, kde je místo spodní kličky pouze 

„zatrhnutí“). Veverková (ibid.) také upozorňuje, že v této kategorii nejde o kvality 

tahu ani o provedení jednotlivých grafických prvků.  

• Vynechání nebo přidání písmene. Toto kritérium je v hodnocení proto, že 

predikuje riziko specifické poruchy učení.Matějček (1993) v této souvislosti 

zmiňuje pouze vynechání písmene. Veverková (2011) ale doplnila přidání 

písmene, proto, že se jí v hodnocených pracích tento projev objevoval. 

• Záměna velkého písmene a malé a naopak. Toto kritérium se také 

neobjevuje v žádné z hodnotících škál, kterými se Veverková (ibid.) inspirovala, 

přesto se ho rozhodla zařadit. Důvody jsou podobné, jako u předchozího 

kritéria, může být prediktorem možné SPU.  

• Přehození písmen ve slově. Chyba v této oblasti může opět naznačovat 

poruchu SPU, přestože ji výše uvedené škály nepopisují, autorka se ho 

rozhodla zařadit.  

• Délka slabiky. Tento jev se specificky váže k českému jazyku, proto není 

v zahraničních hodnotících škálách. Matějček (1993, In Veverková, 2011) řadí 

obtíže s délkou slabiky mezi prediktory SPU. Tyto obtíže se mohou projevit 

vynecháním délky nebo jejím nevhodným umístěním ve slově. 

• Diakritika – tečky, háčky. V tomto kritériu autorka (Veverková, 2011) přesně 

vysvětluje, proč se rozhodla nehodnotit diakritiku a délku společně. Jedná se 

totiž o fenomény, které vznikají na jiném podkladě. Problémy v doplňování 

!37



délky mohou vyplývat z nedostatečně rozvinuté schopnosti sluchové 

percepce. Zatímco chyby v diakritice mohou naznačovat problémy 

v nedostatečném zvládnutí grafické podoby písmene. Zajímavé je, že pokud 

dítě chybuje v oblasti délek i diakritice, zřejmě se bude jednat o chyby z tzv. 

nepozornosti (ibid.).  

• Hranice slova. V této kategorii jde o rozložení písmen a rozložení mezer mezi 

slovy. Sledování tohoto parametru je významné, protože její nedodržení ztěžuje 

čitelnost, což je hlavní požadavek pro současné písmo. Nedodržení hranice 

slova je také jeden z projevů SPU, které uvádí Matějček (1993). 

• Věta. Veverková (2011) upozorňuje, že toto hodnotící kritérium je ve škálách, 

ze kterých čerpala, uvedeno společně s kritériem hranice slova, jelikož se tato 

chyba objevovala často, rozhodla se ji vyčlenit vlastní kategorii.  

!
3.4.2 CELKOVÁ PROCENTUÁLNÍ CHYBOVOST 
V této subškále Veverková (ibid.) nezvolila hodnocení 0–2. Výsledný skór vznikl 

z porovnání možných chyb, které dítě mohlo v diktátu udělat a počtu chyb, které 

dítě skutečně udělalo. Důvodem je, že autorka testovala děti během začátku 

a konci 1. třídy, kdy se lišila délka zadaného diktátu, tudíž se také lišilo množství 

chyb, které mohl žák udělat. Aby nevznikl dojem, že se děti zhoršují, navrhla toto 

hodnocení.  

!
3.4.3 PRÁCE S CHYBOU 
Jsme přesvědčeni, že tuto škálu Veverková (ibid.) velmi citlivě zařadila, neboť 

schopnost najít a opravit svou chybu je předstupeň pro bezchybný výkon.  

!
3.4.4 GRAFOMOTORICKÉ A PÍSAŘSKÉ DOVEDNOSTI 
Tato subškála představuje poslední oblast, kterou Veverková (ibid.) ve své hodnotící 

škále rozpracovala. Jak název vypovídá, jedná se o písemnou podobu textu. 

Autorka sama upozorňuje, že tato oblast je právě „kámen úrazu“ v hodnocení 

v poradenské praxi, neboť právě zde je největší prostor pro subjektivní hodnocení. 
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Zároveň ale připouští, že ani její hodnocení není zcela objektivní: „Jsme si vědomi, že 
tuto složku se nám při sestavování hodnotící škály nepodařilo zcela vymýtit, nicméně 
snažili jsme se o vytvoření takových hodnotících kritérií, která subjektivnost při 
hodnocení sníží alespoň na minimum.“ (Veverková, 2011, s. 36).  

!
• Velikost písmen v celém textu. Toto hledisko se objevuje ve většině 

dostupných škál. Tuto kategorii se autorka rozhodla zařadit na základě 

pilotního testování.  

• Velikost písmen ve slově. Tato kategorie představuje vlastně „předstupeň“ 

předchozí kategorie. Pokud zvládne dodržet jednu velikost ve slově, 

předpokládáme, že se bude postupně rozšiřovat na celý text. 

• Držení písmene na lince. Veverková (ibid.) nejprve čtenáře seznámila 

s významem linky, jako s prvkem strukturace písma, se kterou se dítě 

seznamuje již v předškolním období. Zároveň upozorňuje, že pokud dítě 

„neudrží“ písmena na lince, může to vést ke zhoršení čitelnosti, což je základní 

požadavek na písmo. 

• Sklon psaného textu. Je opět položka, která se ve výchozích škálách 

objevovala. Základním kritériem pro hodnocení je rovnoměrnost, což 

představuje dodržení pravidelného sklonu. Zvlášť bylo hodnoceno střídání 

sklonu, jež bylo hodnoceno jedním bodem. Sklon písma doleva byl hodnocen 

zcela chybně. 

• Sklon písma ve slově. Tato kategorie vznikla opět až poté, co autorka viděla 

výsledné písemné projevy. Bylo zřejmé, že udržet sklon celého text byl pro 

prvňáky obtížný úkol, proto vytvořila škálu, která měla být předstupněm té 

předchozí. Opět vycházela z předpokladu, že dítě si nejprve svojí dovednost 

udržení sklonu písmen ve slově, a pak ji rozšiřuje do celého textu. 

• Napojování. V této kategorii hodnocení se autorka odkazuje na škálu 

Matějčka (1993), který zdůrazňuje, že obtíže v napojování mohou naznačovat 

obtíže v grafomotorice. Za chybu neoznačovala pouze výrazně chybné 

napojené (např. napojení dalšího písmene z malého psacího „o“ nevychází 
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z horní kličky, ale od paty písmene na lince jako u velkého psacího „O“) 

Veverková, 2011, s. 40), ale také na první pohled viditelné záseky, kdy došlo 

k přerušení plynulého pohybu ruky během psaní a následující písmeno bylo 

napojeno dodatečně. 

• Tahy čar. Tento aspekt hodnocení písma se objevuje v každé hodnotící škále, 

i když v jiném označení kategorie (jakost tvarů, kvalita čar), ze které Veverková 

(ibid.) vyšla. Jsou to škály: Matějčka, Freemana, Příhody, Thorndika, Ayerse. 

Zde autorka na škále 0 – 2 odstupňovala plynulost čar. 

• Celková čitelnost. Tuto kategorii považujeme ve shodě s Veverkovou (2011) 

a Wildovou (2002) za zastřešující, neboť jsou v ní obsažena všechna výše 

uvedená hodnocení. Všechna se na ní podílejí.  

!40



4 FORMOVÁNÍ RUKOPISU – INDIVIDUALIZACE 
PÍSMA 
Kučera (2005) období třetí třídy nazývá velmi poeticky – zlatý věk dětského 

rukopisu. Důvodem je, že vznikají ty nejhezčí rukopisy, neboť si dítě již dostatečně 

osvojilo předlohu do plynulosti, ale stále se ještě drží jejích požadavků.  

Individualizace písma se objevuje už od samotného počátku výuky psaní, ovšem 

výrazné osobité rozdíly se začínají projevovat ve chvíli, kdy dítě zvládne 

a zautomatizuje si jednotlivé požadavky na písmo – bezpečně zná tvar písmen, umí 

pracovat s psací pomůckou, osvojí si proporčnost, sklon, hustotu řazení písmen. 

Ve chvíli, kdy získá v těchto oblastech jistotu a dojde k jisté automatizaci psacího 

pohybu, může se z psaní stát výrazová a tvořivá aktivita. Penc (1961) toto období 

spojuje se začátkem čtvrté třídy. Je tedy ve shodě s Kučerou (2005), který třetí třídu 

považuje za období, kdy mají děti „nejhezčí“ rukopis.  

Šupšáková (1991) počátky výraznější individualizace zasazuje již do období třetí 

třídy. Souvisí to především s koncem systematické výuky psaní. Dále podotýká, že 

v tomto období se zvyšuje rychlost písma, což podporuje tendenci k úpravě 

normovaných tvarů. Podle některých výzkumů se rukopis mění v průběhu celé 

školní docházky a k jeho stabilizaci dochází ke konci základní školní docházky, tedy 

mezi 14. a 15. rokem.  

Je důležité si uvědomit, že tendence k individualizaci tvarů a odklon od normy je 

naprosto přirozený a zákonitý proces, kterému se nedá zabránit a bránit by se mu 

ani nemělo. Banaš (1977) popisuje dvě příčiny, které mohou vyvolat odklon 

od normy. První příčinu vidí ve vnějších podmínkách, druhá tkví analogicky 

ve vnitřních činitelích. Mezi vnější vlivy se dají zahrnout příčiny, které souvisí s psacím 

náčiním, prostředím, ve kterém dítě píše.  

Banaš (ibid.) také doporučuje učitelům, aby dbali na správné psací náčiní u svých 

žáků. Ideálním náčiním je inkoustové pero.  

Stejný požadavek můžeme najít i u Lencové (2010), která inkoustové pero 

preferuje z těchto důvodů: „… je to citlivý psací nástroj, se kterým se nejlépe dítě 
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naučí psát. Má charakteristickou stopu, kterou můžeme lehce regulovat… vede 
k nejlepšímu správnému držení – lehkému a uvolněnému…“ (Lencová, 2010, s. 20). 

Kučera (2005) přináší své postřehy z pozorování, ve kterých popisuje posun 

v požadavcích učitelů. Ti podle něj nezavrhují kuličkové tužky, keramická pera, ani 

jiná psací náčiní. Následkem tohoto ústupu od preference inkoustového pera je 

ztráta kvality tahu ruky.  

Pojďme se vrátit k vnitřním vlivům, které působí na formování rukopisu. Mezi ty 

můžeme řadit osobnost pisatele, schopnost osvojovat si pracovní činnosti, úroveň 

paměťových schopností atd. S biologickým vývojem souvisí také podoba grafického 

projevu. V první a druhé třídě je pro žáka podstatné zvládnutí psaní jako 

grafomotorické aktivity a co nejlépe napodobit písemný vzor. Mezi 2. a 3. ročníkem 

dochází k automatizaci psaní, takže se dítě už nemusí tak moc soustředit 

na formální stránku projevu, ale obrací se také na jeho obsah. Během třetí třídy se 

výrazněji začínají objevovat individuální znaky a od čtvrté třídy můžeme hovořit 

o psaní z hlediska osobitého rukopisu. V této době se také stáčí pozornost učitelů 

na obsahovou stránku psaného projevu (Banaš, 1977).  

Penc (1961) ovšem upozorňuje, že za osobitý rukopis nelze považovat písmo, 

které je úmyslně a svévolně deformované. Těchto prvků se mohou žáci dopouštět 

ve snaze po originalitě, ovšem na úkor čitelnosti. Osobitou odchylku považuje 

za přípustnou tehdy, pokud neovlivňuje čitelnost, rychlost nebo úhlednost písma.  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5 METODY VÝUKY ČTENÍ A PSANÍ 
Metody prvopočátečního čtení a psaní můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

syntetické a analytické (popř. analyticko-syntetické). Základním kritérium dělení 

vychází ze syntézy písmen (hlásek) nebo z analýzy celých slov (Bohmová, 2002).  

V naší práci se budeme věnovat dvěma základním zástupcům z každé skupiny: 

metodě analyticko-syntetické a metodě genetické. 

Přestože se předkládaná práce věnuje psaní, v této kapitole nastíníme také 

metody z hlediska čtení. Neboť autorky (srov. Fasnerová, Wagnerová) se shodují, že 

zejména prvopočáteční nácvik čtení a psaní jsou aktivity, které se doplňují a nelze je 

od sebe oddělovat.  

!
5.1 METODA ANALYTICKO-SYNTETICKÁ 
Tento přístup můžeme v odborné literatuře najít také pod názvem hlásková či 

zvuková metoda. 

V roce 1951 proběhla v české školství tzv. reforma jednotné školy. Její součástí 

bylo také vydání jednotných učebnic, které se poté plošně zaváděly do škol. 

Metoda, která byla v těchto čítankách preferovanou, byla metoda analyticko-

syntetická (Fasnerová, 2012). Nutno podotknout, že v předchozím období se 

v českých školách učilo více metodami. Zcela v kompetenci učitele bylo, kterou 

metodou bude učit své žáky.  

Výsledek byl takový, že do roku 1990 se na všech československých školách 

učilo touto metodou. V psaní se postupovalo podle Metodiky psaní Václava Pence 

(Penc, 1961). Používaly se stejné učebnice, stejná metodika a stejné osnovy 

(Fasnerová, 2012). 

Tato metoda vychází z mluveného slova. Ve vztahu k psaní se nejprve vydělí 

hláska ze slova, následně je spojena s písmenem, které jí odpovídá (zvuk je spojen 

s jeho grafickým záznamem). Jakmile má dítě vyvozeno několik hlásek/písmen, čte 

slabiky a slova obsahující toto písmeno (Santlerová, 1995). 
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Rozklad slova na slabiky představuje proces analytický a složení slabik do slova 

naopak proces syntetický. 

!
5.1.1 ČTENÍ V ANALYTICKO-SYNTETICKÉ METODĚ 
U analyticko syntetické metody probíhá příprava na čtení i psaní současně 

a v kompatibilitě. 

Systémem vyučování čtení v analyticko-syntetické metodě se věnovala 

Hřebejková (Hřebejková, 1981).  

Autorka (ibid.) dělí nácvik čtení do tří etap: etapa jazykové přípravy, etapa 

slabičně analytického způsobu čtení a etapa plynulého čtení slov. Fasnerová (2012) 

zastřešuje tyto etapy názvy: předslabikářové období, slabikářové období 

a poslabikářové období. 

Předslabikářové období probíhá cca. 6–8 týdnů. Toto období je ve znamení 

rozvoje sluchové a zrakové percepce (formou rozeznávání zvuků podle intenzity, 

druhu a pořadí), artikulačních, dechových, hlasových cvičení. Cílem je naučit se 

vyslovovat slabiku naráz, ne po jednotlivých hláskách. Žáci by také neměli používat 

tzv. dvojí čtení (tzn. dítě vysloví hlásku šeptem a potom nahlas).  

V slabikářovém období je vytvořen postup: 

!
• vyvozování písmen, 
• vyvozování slabik (otevřených slabik, čtení slov s otevřenými slabikami, 

uzavřených slabik, čtení slov s uzavřenými slabikami, vyvozování slabik se 
slabikotvorným r/l, vyvozování dvou souhlásek na konci slova, vyvození 
dvojhlásek a vyvození slov se skupinou souhlásek) 

• vyvozování slov s výše uvedenými slabikami (Fasnerová, 2012, s. 38). 

!
V poslední etapě plynulého čtení slov je v prvním ročníku cílem naučit děti číst 

plynule, správně a s porozuměním. Dochází k vyvrcholení analyticko-syntetického 

procesu nejen po stránce akusticko-kinestetické, ale také optické (Santlerová, 

1995). 
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!
5.1.2 PSANÍ V ANALYTICKO-SYNTETICKÉ METODĚ 
Učitel v elementární třídě vždycky navazuje na výstupy Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. Jedním z výstupů je právě rozvoj motoriky. 

Úroveň rozvoje hrubé a jemné motoriky úzce souvisí s rozvojem grafomotoriky. 

A právě jistá úroveň grafomotoriky je předpokladem k úspěšnému zvládnutí psaní.  

Fasnerová (2012) podotýká, že především grafomotorika je oblast, ve které se 

mohou žáci, kteří nastoupili do školy, cítit méně úspěšní. V oblasti grafomotoriky se 

jedná o spojení grafému a fonému. Tohoto spojení lze dosáhnout právě cvičením.  

Velký důraz je kladem především na první, předslabikářovou fázi. Do výuky se 

zařazují aktivity na rozvoj jemné motoriky, patří mezi ně kresebné aktivity, 

vystřihování apod. Píše-li se, tak pouze velkými tvary. Poté dochází k procvičování 

jednotlivých prvků, ze kterých se skládají písmena a číslice (např. rovná čára, 

oblouček). Do této fáze také patří nácvik orientace v liniatuře (Santlerová, 1995). 

Ve slabikářovém období se akcentuje seznamování s jednotlivými písmeny, jejich 

napojování, psaní slabik, slov a krátkých vět. Tuto oblast můžeme označit jako 

kvalitativní znaky písma. Metody, které jsou používány, jsou opis, přepis, diktát 

a autodiktát. Psaním vlastních jmen se začíná procvičovat psaní velkých písmen.  

V poslabikářové fázi, stejně jako u čtení, dochází k upevnění dovedností a návyků 

při psaní. Žáci jsou schopni převést mluvenou podobu slova do grafické. Sleduje se, 

jestli jsou grafémy správně řazeny, jestli nedojde k vynechání grafému a celková 

kvalita písemného projevu.  

Ve třetí třídě, by podle Santlerové (1995), měli žáci odstraňovat individuální 

nedostatky a vytvářet si návyk plynulého, přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu. 

Autorka (ibid.) klade důraz na celkovou úpravu sešitů.  

Překvapilo nás, že důraz na celkovou úpravu sešitů kladly také učitelky 

ve školách, kde jsme prováděli výzkum. Bylo běžnou praxí, že celková úprava sešitů 

byla hodnocena známkou, pokud učitelka nebyla s úpravou spokojena, žák dostal 

za úkol „nepěknou“ pasáž přepsat. 

!
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5.2 METODA GENETICKÁ 
Autorem a propagátorem této metody byl český básník Josef Kožíšek, zároveň je 

také autorem jedné z prvních českých čítanek, která využívala genetickou metodu – 

Poupata (1927). Ta byla běžně používaná v českých školách mezi lety 1913–1948. 

Na rozdíl od výše uvedené metody analyticko-syntetické, patří genetická metoda 

do skupiny metod syntetických.  

Genetickou ji Kožíšek nazval proto, že chce, aby si dítě, které se učí číst, prošlo 

stejnou genezí jako lidstvo. „Vycházel z myšlenky, že dříve, než čteme, musel někdo 

psát, a dříve než psal, určil si myšlenku, kterou chtěl vyjádřit graficky.“ (Wagnerová, 

In Wildová, s. 19).  

V odborné literatuře (srov. Wagnerova, 1996, Santlerová 1995) ji označují také 

Kožíškova, či zapisovací. 

Po roce 1989 se touto metodou začala zabývat Jarmila Wagnerová. Ta vedla 

na přelomu let 1995/1996 experiment, v němž se děti naučily číst a psát genetickou 

metodou. Fasnerová (2012) upozorňuje, že Wagnerová sice navazuje na Kožíška, 

ale také se inspiruje Václavem Příhodou, který rozpracoval metodu globální, proto 

se v současných školách se učí kombinací prvků z metody genetické a globální.  

!
5.2.1 ČTENÍ A PSANÍ V GENETICKÉ METODĚ 
Nácvik čtení a psaní v genetické metodě probíhá zcela současně. „Čtení a psaní 
jsou činnosti tak vzájemné, že učit jednou bez druhého by nemělo smysl. Souvislost 
ale neznamená, že jejich poměr k dítěti je rovnocenný. Písaři je písmo prostředkem, 
aby vyjádřil své myšlenky, čtenáři je prostředkem, aby cizí myšlenky 
objevil.“ (Wagnerová, 1996, s. 10). 

Nácvik čtení a psaní je rozdělen do tří etap: 

!
1) Seznámení s velkou abecedou. Tuto fázi lze také pojmenovat jako motivační. 

Jejím úkolem je vzbudit zájem o čtení a psaní. Wagnerová (1996) mluví 

o čtení a psaní jako o řečových dovednostech, proto učitelé musí rozvíjet 

především vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu svých žáků. Dále také 
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sluchovou a zrakovou percepci, což jsou schopnosti, které se ve čtení 

a psaní uplatňují. Během první motivační fáze se děti seznamují s grafickou 

podobou velké abecedy. Předpokládá se, že si žák touto metodou osvojí 2–3 

písmena za týden (Fasnerová, 2012).  

2) Práce s učebnicí Učíme se číst. Cílem této fáze je vytvoření základních 

čtenářských a písařských návyků. Děti čtou i píší velkou hůlkovou abecedou. 

K osvojení čtení písmen napomáhá psaní písmen. Učitelé v tomto období 

nevyžadují po žácích psát dokonalé tvary, ani jednotný sklon. Dbát bychom 

měli na čitelnosti. „Pokud bychom kladli důraz na psaní bezvadných 
normativních tvarů hůlkových písmen, vedlo by to jen k mechanickému psaní 
a ztrácela by se myšlenka.“ (Wagnerová, 1996, s. 21). Zápis hůlkovým 

písmem je také přípravou na použití psacího písma, neboť si upevňuje 

orientaci v prostoru a na liniatuře, trénuje úchop, správné sezení (Wagnerová, 

In Wildová, 2002). Po zvládnutí všech písmen velké tiskací abecedy, se 

přistupuje k seznamování s písmeny malé abecedy, ty se graficky 

nezaznamenávají (Fasnerová, 2012). Wagnerová (1996) to vysvětluje tím, že 

některá písmena mají složité tvary a brzdí to nácvik dalšího psaní.  

3) Čtení a psaní psacích písmen. V poslední fázi se žáci seznamují a učí psát 

písmena malé i velké abecedy v psací formě. V této fázi už děti čtou plynule 

(Fasnerová, 2012). 

!
5.3 SROVNÁNÍ METOD 
Výuka v analyticko-syntetické metodě je, jak už název napovídá, založena 

rozpoznání a tréninku slabik a jejich následného propojení do slova. Wagnerová (In 

Kocurová, 2012) upozorňuje, že tato metoda zcela nenaplňuje požadavky současné 

pedagogiky. Podle ní, je více naplňuje metoda genetická, která zdůrazňuje 

fonologické uvědomění, fonematický sluch. Navíc jednou z jejích základních zásad 

je zásada jedné obtížnosti, čímž nezatěžuje paměť dětí.  
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Wagnerová (ibid.) považuje ve vztahu k žákovi genetickou metodu za vstřícnější, 

neboť vychází z potřeb žáka k učiteli. Předpokládá, že u analyticko-syntetické 

metody bude směr opačný – tedy od potřeb učitele k žákovým potřebám. 

Přesto bychom rádi upozornili na fakt, že Wagnerová je propagátorkou genetické 

metody výuky, proto si myslíme, že ji v některých článcích upřednostňuje. 

Fasnerová (2012) přehledně shrnula pozitiva a negativa obou metod. (Fasnerová, 

2012, s. 45). 

!

TABULKA 2: POZITIVA A NEGATIVA METOD  |  ZDROJ: FASNEROVÁ (2012)   

Metoda analyticko-syntetická genetická

Charakteristika

dlouhodobá tradice,  
více zkušeností

vychází z přirozených myšlenkových 
postupů dětí (co znají – hůlkové písmo)

množství materiálů,  
učebnic, pomůcek 

nezatěžují výukou čtyř znaků

výuka studentů na PedF rychlost nástupu čtení slov

Pozitiva

systematická procvičování všech 
písmen, slov, slabik, slovních 

struktur

praktická využitelnost čtení –  
čtení s porozuměním

slabika je přirozeným jevem (např. 
součást říkanek pa-ci…

přínos ve výuce žáků se specifickými 
poruchami učení

je založen na technice čtení, 
mechanické, stereotypní

málo rozšířená metoda,  
málo didaktických materiálů

Negativa

dlouhá doba jazykové přípravy náročná příprava pro učitele

práce se slabikou – podstata drilu náročné na fonematické uvědomování

při čtení slabik časté  
neporozumění slov

dvojí čtení u některých žáků

dvojí čtení u některých žáků
dlouhý časový úsek pro osvojení si 

jednotlivých písmen

krátký časový úsek na rozvoj  
a procvičení grafomotoriky

čtení neznámých slov, dlouhých slov
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5.4 ROZDÍLY V PÍSEMNÝCH PROJEVECH U ŽÁKŮ 1. TŘÍD 
Popisu těchto rozdílů se věnovala ve své diplomové práci Veverková (2011). 

Z výsledků vyplývá, že v některých etapách se může u žáka dané metody objevovat 

dílčí problém, který koresponduje s výukovou metodou a který není přítomen 

u metody druhé.  

Prvňákům zadávala zkoušku psaní v pololetí a na konci roku, proto byla schopna 

popsat vývoj v jednotlivých metodách. 

Ve škále obsahu psaného (správnost písmene, psaní bez přesmyků, vynechání 

písmene) dosahovali statisticky významně lepších výsledků žáci vyučováni 

genetickou metodou. Důvodem bude zřejmě to, že žáci v té době píší velkou tiskací 

abecedou, která je graficky méně náročná (Veverková, Kucharská, 2012). Na konci 

školního roku je tomu naopak. Ve sledovaných parametrech jsou statisticky 

významně lepší žáci vyučováni analyticko-syntetickou metodou (ibid.). 

Podobný průběh byl zaznamenán také v chybovosti, ve schopnosti opravit si 

chybu a v hodnocení písma po grafické stránce.  

Proč tomu tak je? Na dobré výsledky v prvním pololetí bude mít vliv velká tiskací 

abeceda, kterou děti v genetické metodě zpočátku píší. Po změně typu písma 

zaznamenávaná genetická metoda propad ve všech oblastech. Autorky se 

domnívají, že je tento rozdíl přechodný a bude vyrovnán ve druhé třídě (ibid.). 

Proto výrazné zhoršení výsledků u žáků píšících genetickou metodou v průběhu 

první třídy nemusí ještě znamenat specifickou poruchu psaní, ale příčinou může být 

přechod z tiskací abecedy na psací. 
!
!
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6 SEZNÁMENÍ S OBSAHEM VÝZKUMU 
6.1 CÍLE PRÁCE 
Základním cílem této práce je popis úrovně psaní na konci třetí třídy základní školy 

v nově vzniklé metodě psaní Comenia Script.  

Díky zadané zkoušce psaní (viz Příloha 1) a způsobu jejího hodnocení popíšeme 

jednotlivé aspekty písma. Zhodnotíme oblasti, které mají žáci osvojené a ty, které jim 

mohou činit obtíže.  

Protože v našem výzkumném vzorku jsou zastoupeni žáci vyučovaní dvěma 

metodami čtení a psaní (analyticko-syntetická a genetická), je příznačné, že budeme 

tyto dvě metody porovnávat. Tím vytvoříme celistvější obraz úrovně dovednosti 

psaní ve třetí třídě v obou metodách.  

Dalším dílčím cílem je přizpůsobení hodnotící škály Jany Veverkové (2011), která 

byla vytvořena pro účely zhodnocení písemných projevů žáků prvních tříd, aby 

mohla být použita v popisu písma žáků třetích tříd.  

Jelikož výzkum probíhal ve spolupráci s kolegou Danielem Kubínem, který stejná 

hodnotící kritéria uplatňoval v hodnocení písemných zkoušek u žáků píšících 

„klasickou“ latinkou, nemůžeme nevyužít jeho výsledná data pro srovnání s našimi 

výsledky.  

Rádi bychom zároveň zdůraznili, že nechceme porovnávat, který způsob psaní je 

lepší či horší, tedy pracovat s postojovou složkou, naopak chceme jen samotné 

psaní popsat.  

!
Na základě cílů si budeme klást tyto otázky: 

!
• Jak vypadá typický písemný projev žáka píšícího písmem Comenia Script 

na konci třetí třídy? 
• Má výuková metoda čtení a psaní vliv na podobu písma u žáka ve třetí třídě? 
• Zaznamenáme rozdílnou kvalitu písemného projevu u chlapců a u dívek? 
• Souvisí spolu jednotlivé hodnotící subškály? 
!
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6.3 HYPOTÉZY 
Na základě primárního cíle této práce – zhodnocení písemného projevu žáků 3. tříd 

ve fázi upevněného čtení, jsme si, vzhledem k zadaným parametrům, stanovili tyto 

hypotézy.  

!
H1: Předpokládáme, že nebude existovat rozdíl mezi žáky, kteří jsou 

vyučováni prostřednictvím metod analyticko-syntetické a genetické. 

!
Pro větší přehlednost jsme si tuto hypotézy rozdělili do čtyř menších „podhypotéz“: 

!
H1.1: Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl 

ve výsledcích subškály Projevy v oblasti grafomotoriky mezi skupinami 

žáků vyučovaných v metodě analyticko-synetické a genetické. 

H1.2: Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl 

ve výsledcích subškály Chybovost mezi skupinami žáků vyučovaných 

v metodě analyticko-syntetické a genetické. 

H1.3: Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl 

ve výsledcích subškály Práce s chybou mezi skupinami žáků 

vyučovaných v metodě analyticko-syntetické a genetické. 

H1.4: Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl 

ve výsledcích subškály Projevy v oblasti gramatické mezi skupinami žáků 

vyučovaných v metodě analyticko-syntetické a genetické. 

!
Tuto hypotézu si stanovujeme na základě závěru práce J. Veverkové (2011), která 

sice zaznamenala statisticky významné rozdíly ve výsledcích hodnotících subškál, 

ale příčinu viděla v období vzdělávání žáků (1. třída), kdy se metody výrazně liší – 

ve 3. třídě už by rozdíly měly být vyrovnány. Zároveň by metoda čtení/psaní už 

neměla mít tak zásadní vliv na výkony v písemném projevu. 

!
!
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H2: Předpokládáme, že bude existovat rozdíl mezi výsledky chlapců a dívek. 

H2.1: Předpokládám, že bude existovat statisticky významný rozdíl mezi 

výsledky chlapců a dívek v subškále Projevy v oblasti grafomotorické. 

H2.2: Předpokládám, že bude existovat statisticky významný rozdíl mezi 

výsledky chlapců a dívek v subškále Chybovost. 

H2.3: Předpokládám, že bude existovat statisticky významný rozdíl mezi 

výsledky chlapců a dívek v subškále Práce s chybou 

H2.4: Předpokládám, že bude existovat statisticky významný rozdíl mezi 

výsledky chlapců a dívek v subškále Projevy v oblasti gramatické. 

!
Odpovědí na tuto hypotézu bychom chtěli reagovat na závěr Drahoňovské 

a Fasnerové (2013), které tvrdí, že písmo Comenia Script vyhovuje více chlapcům.  

Toto tvrzení neodpovídá všeobecnému přesvědčení, že pohlaví není faktor, který 

by vstupoval do kvality písemného projevu. Rozhodli jsme se tedy toto tvrzení ověřit.  

!
H3: Předpokládáme, že úroveň výsledků v grafomotorice bude mít vliv 

na úroveň výsledků v oblasti gramatiky. 

!
Tuto hypotézu si stanovujeme na základě závěrů Matějčka (1995), který říká, že 

kvalita rukopisu ovlivňuje úroveň pravopisu. Čím menší obtíže má dítě v samotné 

produkci písma, tím více pozornosti může věnovat pravopisu. 

!
!
!
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7 METODIKA PRÁCE 
7.1 SLEDOVANÁ SKUPINA – VÝZKUMNÝ VZOREK 
Výzkumný vzorek tvořili žáci pěti třetích tříd z různých míst České republiky (viz 

Tabulka 3). Celkově byly sesbírány písemné produkty devadesáti žáků. 

!

TABULKA 3: PŘEHLED POČTU ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ A METODA ČTENÍ  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM !
Jedná se o školy spíše městského typu, s různorodou skladbou žáků z hlediska 

etnika, SPU apod.  

Záměrným výběrem jsme zvolili ty školy, na nichž probíhal pilotní projekt 

ověřování Comenia Scriptu. Školy reagovaly pozitivně na naši žádost, která je 

vyzývala ke spolupráci na tomto projektu. Nejprve byli ředitelé škol osloveni 

informačním dopisem (viz Příloha 2), poté jsme komunikovali přímo s učitelkami 

daných tříd.  

Přestože se výzkumu účastnilo pět tříd, spolupracovali jsme se sedmi učitelkami, 

neboť na dvou školách se ve třetí třídě měnila třídní učitelka. V tomto případě jsme 

měli možnost hovořit i s učitelkou, která vedla třídu v prvním a druhém ročníku.  

Z celkového počtu pěti zapojených škol: ve třech bylo vyučováno čtení a psaní 

analyticko-syntetickou metodou. Zbylé dvě využívaly metodu genetickou.  
!!!!

Škola Místo Počet chlapců Počet dívek Metoda čtení

ZS_ZaNadrazim Český Krumlov 6 8 AS

ZS_Eden Praha 9 9 AS

ZS_Chodovicka Horní Počernice 8 7 AS

ZS_Frydlant Frýdlant 10 11 GE

ZS_Safarikova Valašské Meziříčí 12 10 GE

Celkem 45 45
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7.3 PRŮBĚH SBĚRU DAT 
Nejprve jsme písemně oslovili ředitele škol. Pokud souhlasili s účastí na našem 

výzkumu, tak nás zkontaktoval s třídní učitelkou dané třídy. S tou jsme se, pokud to 

bylo možné, setkali osobně ještě před vlastním zadáním písemných zkoušek. Pokud 

to možné nebylo, komunikovali jsme elektronickou a telefonickou cestou. Obsahem 

těchto rozhovorů bylo seznámení s cílem výzkumu a jeho průběhem. Všechny 

oslovené učitelky k nám byly velmi vstřícné. 

V dalším kroku naší práce jsme informovali rodiče a následně sebrali informované 

souhlasy. Setkání proběhlo v rámci třídních schůzek, kde jsme dostali prostor 

na krátkou prezentaci záměrů našeho výzkumu. Až na jednu výjimku jsme získali 

podpisy od všech rodičů. Ve školách, kde jsme vzhledem ke vzdálenosti nemohli 

tento projekt prezentovat osobně, jsme o to poprosili učitelku. Informované 

souhlasy jsme získali prostřednictvím nich.  

Vlastní sběr dat probíhal v průběhu dubna a května 2013, s osobní participací 

autorky práce na sběru dat. Testování probíhalo vždy první hodinu, kromě školy 

ve Frýdlantu, které vzhledem ke vzdálenosti a dostupnosti od Prahy proběhlo 

druhou vyučovací hodinu.  

Vždy to probíhalo tak, že nás učitelka uvedla a potom nám dala prostor pro 

vlastní testování. Před zadáváním jsme žáky přiměřeně seznámili s účelem výzkumu 

a poté jsme rozdali záznamové archy, instruovali je, jak se mají podepsat. Nejprve 

jsme diktovali diktát a to tak, že jsme nejprve přečetli celou větu a potom ji diktovali 

po částech. Po dopsání jsme opět zopakovali celý diktát po větách. Rychlost 

diktování jsme přizpůsobovali rychlosti psaní dětí. Rychlost psaní v diktátu jsme 

neměřili a neměli jsme to ani v plánu, doba administrace diktátu se mezi jednotlivými 

třídami lišila.  

!
7.4 METODA ZPRACOVÁNÍ DAT – HODNOTÍCÍ ŠKÁLA 
Naším primárním úkolem bylo, získaná data zpracovat a vyhodnotit. K tomuto účelu 

jsme použili hodnotící škálu, kterou ve své diplomové práci navrhla Veverková 
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(2011). Jelikož byla škála určena pro hodnocení písemného projevu žáků prvních 

tříd, bylo nutné ji upravit a přizpůsobit písmu žáků třetích tříd. 

V této fázi práce jsme spolupracovali s kolegou Danielem Kubínem, který stejnou 

škálu využil pro hodnocení písmenného projevu v „klasické“ latince u žáků třetích 

tříd.  

Hodnotící škálu Veverkové jsme upravovali na základě pilotního hodnocení, kdy 

jsme z námi získaných písemných projevů nezávisle vybrali tři zástupce z každé 

školy – tzn. 25 diktátů (v Comenia Scriptu a 25 diktátů v „klasické“ latince), které 

jsme ohodnotili právě škálou Veverkové (2011). Poté jsme si s kolegou Danielem 

Kubínem diktáty křížem vyměnili a opět provedli hodnocení. Shodou hodnocení 

posuzovatelů jsme potvrdili reliabilitu hodnocení.  

!

TABULKA 4: VÝSLEDKY TESTU CROMBACHOVO ALFA  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM  !
Na základě výsledků z pilotního hodnocení a konzultacemi se školitelkou diplomové 

práce, jsme některá kritéria vyřadili, některá přeřadili do jiné subškály, u jiných jsme 

upravili hodnocení. Blíže náš návrh hodnotící škály představíme v následující 

kapitole. 
!
7.4.1 SESTAVENÍ NAŠÍ HODNOTÍCÍ ŠKÁLY, 
SYSTÉM BODOVÁNÍ 
Už na samotném začátku nám bylo jasné, že škála Jany Veverkové (2011) nebude 

zcela odpovídat potřebám našeho výzkumu. Na základě pilotního hodnocení jsme 

některá kritéria vyřadili, neboť už nebyla třeba, a naopak některá jsme museli 

doplnit, jelikož nám chyběla k dostatečnému popisu obrazu písma žáků třetích tříd. 

Doplňovali jsme je také z toho důvodu, že se většinou jednalo o časté projevy 

v písemných pracích.  

Crombachovo alfa Celkem

Grafomotorika 0,777 5

Gramatika 0,786 11
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Dále jsme upravili zařazení jednotlivých kritérií do hodnotících subškál (např. 

přeřazení tvaru písmene do oblasti „Projevy v oblasti grafomotorické“).  

Nejdříve jsme byli přesvědčeni, že budeme muset vytvořit přísnější bodové 

ohodnocení, neboť žáci třetí třídy zvládnou některé oblasti psaní snáze, než žáci 

třídy první. Nakonec jsme k tomuto kroku přistoupili jen výjimečně, neboť Veverková 

(2011) nastavila hodnocení tak „přísně“, že už jsme neměli prostor, jak ho učinit 

obtížnější.  

Jednotlivá hodnotící kritéria jsme se snažili co nejlépe popsat a definovat, 

abychom předešli případnému subjektivnímu hodnocení, které podrobujeme kritice. 

Nicméně jsme si vědomi, že některé oblasti jsou z tohoto hlediska diskutabilní (např. 

kvalita tahu a čitelnost). 

V následujících kapitolách se budeme podrobně věnovat našemu návrhu 

hodnotící škály: 

Po vzoru Veverkové (2011) jsme zachovali rozdělení jednotlivých projevů v písmu 

do čtyř subškál. Jsme přesvědčeni, že přispívá k větší přehlednosti v hodnocení.  
!

1) „Projevy, vážící se na oblast grafomotoriky“ (sestává se ze sedmi 

hodnotících kritérií) 

2) „Celková chybovost“ (samostatné hodnotící kritérium) 

3) „Práce s chybou“ (samostatné hodnotící kritérium) 

4) „Projevy, vážící se na oblast gramatiky“ (sestává se z jedenácti 

hodnotících kritérií) 

!
V názvu prvního a čtvrtého bloku jsme se odchýlili od původních názvů Veverkové 

(2011), neboť se nám náš návrh zdá jasnější pro čtenáře. 

Každý tematický blok jsme hodnotili izolovaně bez vazby na ostatní subškály. Pro 

přehlednost zopakujeme, že jsme zachovali hodnotící systém 0 – 2 body, přičemž 

čím vyšší bodové ohodnocení žák dostane, tím je jeho výkon kvalitnější. 

!
!
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0 –  nedostatečné zvládnutí kritéria 

1 –  částečné zvládnutí kritéria 

2 –  plné zvládnutí kritéria 

!
Rádi bychom čtenáře také upozornili, že ne všechny projevy považujeme za chyby. 

Proto se v této práci snažíme označení chyba, pokud to jde, vyhnout. Důvodem je, 

že písmo Comenia Script se řídí jinou grafickou normou, než „klasická“ latinka, 

proto to, co se považuje za chybu v „klasické“ latince, tak není chybou v Comenia 

Scriptu. 

!
7.5 PROJEVY, VÁŽÍCÍ SE NA OBLAST GRAFOMOTORIKY 
Nyní popíšeme jednotlivé faktory, které přibližují písemné projevy z formální stránky. 

!
7.5.1 TVAR 
Tuto kategorii jsme se rozhodli ponechat, dává nám základní informace o tom, jak 

žák zvládá formální podobu písma a jak se drží modelových tvarů. Lencová (2010) 

ve svém metodickém manuálu jasně a přehledně ukazuje podobu správných tvarů 

písmen, ale také tvarů, které jsou akceptovatelné (viz Příloha 3). Obecně lze říci, že 

mezi chybné tvary patří např.: nedodržení sklonu písmene (např. písmeno S, Z), 

nedotažení či přetažení linie (např. písmeno Y, T), změna základní proporce písmene 

(např. p, r). Na rozdíl od Veverkové (2011) jsme jako chybné provedení hodnotili 

např. také nedodržení šířky písmene, neboť Lencová (2010) uvádí ve svém manuálu 

rozšíření písmene jako chybu.  

V tomto případě jsme nechali stejné bodové hodnocení jako Veverková (ibid.), 

neboť bylo funkčně nastaveno a odpovídalo také písemným projevům žáků třetí 

třídy. 

!
2 –  všechna písmena hodnoceného textu mají správný tvar  

0 –  jedno písmeno hodnoceného textu je zaměněno za jiné/má jiný tvar  

2 –  dvě a více písmen hodnoceného textu jsou zaměněna za jiné/mají jiný tvar 
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7.5.2 VELIKOST PÍSMENE VE SLOVĚ 
Ačkoliv Veverková (2011) toto hodnotící kritérium označila za „předstupeň“ 

ve zvládnutí dodržení velikosti písma v celém textu, v našem výzkumu se tento 

předpoklad nepotvrdil. Žáci byli schopni dodržet stabilní velikost písma v celém 

textu, ale nedařilo se jim to uvnitř slova. Naopak nedodržení velikosti v rámci slova 

bylo doslova očividné, proto jsme se rozhodli toto kritérium ve škále ponechat. 

A kritérium velikost písmen v celém textu vyřadit. 

Navíc jsme v tomto případě zpřesnili formulaci bodového hodnocení, abychom 

odstranili případný subjektivní pohled v hodnocení písma. 

  

2 –  velikost písmen ve slově nekolísá 

1 –  velikost písmen ve slově kolísá, dosahuje 2/3 požadované výšky 

0 –  velikost písmen kolísá, dosahuje 1/3 požadované výšky 

!
7.5.3 UDRŽENÍ NA LINCE 
Stejně jako Veverková (2011) jsme diktát zadávali na námi rozdaný papír, který měl 

předtištěné linky o šíři 8mm. Je to běžná šíře, na kterou jsou žáci třetích tříd zvyklí 

psát. Navíc z rozhovorů s učitelkami jsme si potvrdili, že ve třetí třídě ještě žáci 

nejsou vedeni ke psaní na nelinkovaný papír.  

Zvládnutí „dodržení“ linky je vlastně předstupněm pro zvládnutí samostatného 

rozvržení písma na nelinkovaném papíře. 

Veverková (ibid.) sama zdůrazňuje, že hodnocení je nastaveno přísně, proto jsme 

ho ponechali v původní verzi. 

!
2 –  v hodnoceném textu je písmo vždy na lince 

1 –  v hodnoceném textu písmo ujíždí pod/nad linku 

0 –  v hodnoceném textu je písmo střídavě pod i nad linkou 

!
!
!
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7.5.4 SKLON PSANÉHO TEXTU 
Písmo Comenia Script nemá předepsaný sklon písma, ale jeho autorka doporučuje 

mírný sklon písmen doprava, neboť je to praktičtější. 

Rozhodovali jsme se, zda tuto kategorii nechat v této hodnotící škále nebo 

naopak. Nakonec jsme se ji rozhodli ponechat a to především z popisných důvodů. 

Zajímalo nás, jaký sklon budou žáci, píšící Comenia Script preferovat, i když je 

doporučení volné. V tomto případě jsme volili zcela odlišnou bodovou škálu, která 

nehodnotí správnost projevu, ale pouze popisuje stav.  

!
0 –  písmo je kolmé, bez sklonu 

1 –  písmo má sklon doleva 

2 –  písmo má sklon doprava 

!
V tomto bodě jsme se zároveň nepokoušeli odlišit velikost sklonu.  

Zároveň je třeba také upozornit, že jsme z hodnotící škály vypustili kritérium: 

„sklon textu ve slově“. Tato kategorie se projevila jak zvládnutá a žáci v ní 

nevykazovali obtíže. 

!
7.5.5 NAPOJOVÁNÍ 
V případě tohoto kritéria jsme si museli odpovědět na stejnou otázku, jako ve výše 

uvedeném případě. Nechat toto kritérium ve škále nebo ne? Rozhodli jsme se 

stejně jako u sklonu písma. Lencová (2005) nechává v této oblasti písařům volnost, 

napojování explicitně nedoporučuje, ale zároveň ho také nezavrhuje. 

Hodnocení necháváme opět pouze na úrovni popisu. Používají žáci třetích tříd 

v písmu Comenia Script ligatury nebo ne? 

Také jsme zde nevyužili škálu 0 – 1 – 2, neboť tříbodový stupeň nebyl nutný. 

!
1 –  v písmu se neobjevují ligatury/nenapojují 

2 –  v písmu se objevují ligatury/napojují 

!
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7.5.6 TAHY 
Veverková (2011) akcentuje, že právě toto kritérium je pro poradenské pracovníky 

podstatné při stanovování diagnózy dysgrafie. Ovšem zároveň patří k jednomu 

z nejdiskutovanějších v této škále, neboť určit objektivně kvalitu tahu a zároveň ji 

odstupňovat není zcela jednoduché. 

Nakonec jsme uznali, že toto kritérium má v hodnocení písma své místo. Stálost 

v hodnocení jsme se snažili zachovat tak, že jsme vybrali tři „modelové“ písemné 

projevy, z nichž každý představoval jeden stupeň v bodování. Během hodnocení 

jsme každý písemný projev porovnávali s těmito „modelovými“ projevy. 

I tak si uvědomujeme, že se míra subjektivity hodnocení jistě projevila. 

!
2 –  hodnocený text je zapsán vždy plynulými a čistými tahy čar 

1 –  v hodnoceném textu jsou občas patrné roztřesené a neplynulé tahy čar, 

roztřesené tahy čar se ale nevyskytují u víc jak třetiny napsaného textu.  

0 –  hodnocený text je celý zapsán roztřesenými a neplynulými tahy čar /

roztřesené a neplynulé tahy čar se objevují u víc jak třetiny napsaného textu 

!
7.5.7 ČITELNOST 
Čitelnost, je základním předpokladem pro splnění komunikační funkce písma. Toto 

kritérium formují kategorie subškály „grafomotorické“, ale zároveň také 

„gramatické“.  

Zároveň i zde musíme upozornit, že se jedná o kritérium, které je diskutabilní 

z hlediska objektivity hodnocení. Jelikož se nám nepodařilo koncipovat „lepší“ 

kritérium hodnocení pro hodnocení čitelnosti, zůstáváme u návrhu Veverkové. 

!
2 –  hodnocený text je vždy plně čitelný 

1 –  hodnocený text je místy nečitelný (alespoň polovina hodnoceného textu je 

čitelná) 

0 –  hodnocený text je zcela nečitelný/méně jak polovina textu je nečitelná 

!
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7.6 CHYBOVOST 
Je jasné, že prostřednictvím tohoto kritéria jsme sledovali celkovou chybovost. 

Vzhledem k tomu, že žáci měli širokou možnost, kde chybovat. Opustili jsme 

metodiku Veverkové (2011), která pracovala s celkovou procentuální chybovostí. 

V naší škále pracujeme s celkovou chybovostí, kterou nepřepočítáváme na 

procentuální vyjádření. 

Toto kritérium je opět takové zastřešující, neboť se v něm v součtu projeví 

všechna kritéria ze subškály Projevy, vážící se na oblast gramatiky. 

V tomto kritériu také nepoužíváme hodnocení 0, 1, 2. Zaznamenávali jsme počet 

chyb, tudíž čím menší číslo, tím lepší výsledek. 

!
7.6.1 PRÁCE S CHYBOU 
Samotný fakt, že je žák schopen rozpoznat vlastní chybu a následně ji opravit, 

považujeme za významný jev, který je potřeba v písemných pracích zachytit 

a popsat. Samozřejmě, že je ideálem podat rovnou bezchybný výkon. Ovšem 

předstupněm k tomuto ideálu je právě rozpoznání svých chyb a poté jejich následná 

oprava. 

Teprve během zadávání ve třídách jsme přišli na to, že nám zachycení těchto 

oprav značně ztěžuje používání tzv. „gumovacích“ propisek. Setkali jsme se s tím, 

že samy učitelky je k jejich používání vedly a chtěly, aby je děti vlastnily. Přestože 

jsme od pisatelů nechtěli vědět, jaký druh psacího náčiní používají, z písemných 

prací je patrné, že většina tento druh propisek používá. 

Hodnocení navrhujeme tímto způsobem: 

!
2 –  v hodnoceném textu se nevyskytla žádná chyba, proto nebylo nutno žádné 

opravy 

1 –  v hodnoceném textu si žák opraví všechny chyby/většinu chyb (opraví si víc 

chyb, než v textu nakonec zůstane – opravy převládají nad chybami) 
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0 –  v hodnoceném textu se vyskytly chyby a žádná oprava/žák opravil méně 

chyb než v hodnoceném textu nakonec zůstane (chyby převládají nad 

opravami) 

!
7.7 PROJEVY, VÁŽÍCÍ SE NA OBLAST GRAMATIKY 
Jak název napovídá, tak tato subškála bude poskytovat informace o písemných 

projevech v oblasti obsahové. Zařadili jsme do ní jedenáct kritérií, neboť to odpovídá 

množství oblastí gramatiky, které by žák třetího ročníku měl zvládat (vycházíme-li 

z RVP) (srov. Veverková, 2011). Navíc v písemné zkoušce, kterou jsme zadávali, se 

objevily všechny níže uvedené gramatické jevy.  

I v této subškále jsme, oproti původní škále, některá kritéria přidali a zároveň 

přesunuli do oblasti týkající se grafomotoriky (např. správnost písmene). 

Bodová hodnocení jsme zde nemuseli nijak upravovat, neboť byla dostatečně 

„přísná“ a plně odpovídala našim požadavkům z hlediska náročnosti. Veverková 

(2011) má tendence přísnost hodnocení obhajovat i tak jsme přesvědčeni, že je 

většinou dobře popisně nastaveno. 

Vyšší četnost chyb v těchto kritériích může predikovat např. specifickou poruchu 

učení. 

!
7.7.1 VYNECHÁNÍ NEBO PŘIDÁNÍ PÍSMENE 
Toto kritérium můžeme vidět u Matějčka (1993), ovšem v podobě vynechání 

písmene. Veverková (2011) se ho rozhodla rozšířit ještě o přidání písmene do slova, 

aniž by o něm Matějček hovořil. 

Plně jsme se ztotožnili s její úpravou, neboť tato chyba se objevovala také 

v našich datech. 

Kritéria hodnocení jsou následující: 

2 –  hodnocený text obsahuje všechna písmena, která má obsahovat, žádné 

není přidáno  

1 –  v hodnoceném textu chybí/je přidáno navíc 1 písmeno  

0 –  v hodnoceném textu chybí/jsou přidána 2 a více písmen  
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7.7.2 ZÁMĚNA VELKÉHO PÍSMENE ZA MALÉ A NAOPAK 
Tento projev patřil mezi nejvíc diskutované. Přestože se neobjevil v pilotním 

testování, v hodnocení jsme ho ponechali. Nakonec se chyby v této oblasti objevily 

také v našich diktátech. 

!
2 –  všechna písmena hodnoceného textu jsou napsána správně 

1 –  záměna 1 velkého psacího písmene za malé/malého psacího písmene 

za velké 

0 –  záměna 2 a více velkých psacích písmen za malé/malých psacích písmen 

za velké 

!
7.7.3 PŘEHOZENÍ PÍSMEN VE SLOVĚ 
Toto hodnotící kritérium má své místo ve škále ze stejného důvodu jako předchozí 

bod. Jedná se o chybu, která může souviset se specifickou poruchou učení.  

!
2 –  v hodnoceném textu se neobjevilo žádné přehození písmen ve slovech  

1 –  v hodnoceném textu je přehozeno 1 písmeno ve slově  

0 –  v hodnoceném textu jsou přehozena 2 a více písmen ve slově/slovech  

!
7.7.4 DÉLKA SLABIKY 
Následující oblast vychází ze specifika českého písma. Navíc o nevhodném použití 

čárky v označení délky slabiky mluví Matějček (1993) jako o možném projevu 

specifické poruchy učení.  

Také v tomto případě jsme stupně bodového hodnocení nijak neupravovali. 

!
2 –  v hodnoceném textu jsou všechny délky přiřazeny správně  

1 –  v hodnoceném textu je 1 délka přiřazena nevhodně (chybí/přebývá)  

0 –  v hodnoceném textu jsou 2 a více délek přiřazeny nevhodně  

!
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7.7.5 DIAKRITIKA 
Mezi česká diakritická znaménka patří tečka, háček a čárka. Označují měkkost 

a délku. Tyto dvě kategorie jsme se rozhodli, stejně jako Veverková (2011), bodovat 

samostatně. Přesto ve vysvětlení Veverkové vidíme nedostatky.  

!
„Chybuje-li žák v délce slabiky, příčina této chyby je často ve sluchové percepci, kdy 
je snížena schopnost rozlišovat právě délky slabik. Objevují-li se ale chyby čistě jen 
v diakritice (vynechávání/chybné přiřazování teček a háčků nad písmena) značí to 
problém ve zvládnutí grafické podoby písmene, což je zcela jiný problém, se kterým 
je třeba při následné reedukaci pracovat jinak. Samozřejmě nás může napadnout, že 
další možnou příčinou u obou oblastí (délky i diakritika) může být nepozornost, kdy 
žák prostě zapomíná nad písmena nadepsat obecně všechna diakritická znaménka. 
V tom případě ale bude selhávat v obou dvou kritériích, což nám tento způsob 
hodnocení zachytí a upozorní nás na fakt, že vynechání délek slabik v tomto případě 
nemusí 
být na podkladě sluchové percepce.“ (Veverková, 2011, s. 34). 

!
Myslíme si, že zjištění příčiny chybování v této oblasti by si zasloužilo hlubší pohled. 

Neboť problémy ve sluchové percepci mohou být příčinou obou skupin chyb. Bude- 

-li mít žák obtíže ve sluchové percepci, nebude „slyšet“ délku slabiky, ale ani její 

měkkost. 

I tak jsme zachovali tuto stupnici hodnocení: 

!
2 –  v hodnoceném textu jsou všechna diakritická znaménka přiřazena správně 

1 –  v hodnoceném textu je 1 diakritické znaménko přiřazeno nevhodně (chybí /

přebývá) 

0 –  v hodnoceném textu jsou 2 a více diakritická znaménka přiřazena nevhodně 

(chybí/přebývají) 

!
!
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7.7.7 CHYBA PO MĚKKÉ SOUHLÁSCE 
Toto kritérium jsme museli doplnit, neboť škála hodnotící písmo žáků prvních tříd 

tuto oblast hodnotit nemusela, protože tento gramatický jev žáci ještě neovládají. 

Ve třetí třídě je tomu naopak, žáci by měli mít tyto jevy již osvojeny a procvičeny, 

neboť se jim věnují už od druhé třídy ( RVP ZV). 

Mezi měkké souhlásky řadíme: ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň. 

Navrhujeme následující hodnocení: 

!
2 –  v textu nebyla žádná chyba po měkké souhlásce 

1 –  v textu se vyskytla jedna chyba po měkké souhlásce 

0 –  v textu se vyskytlo dvě a více chyb po měkké souhlásce 

!
7.7.8 CHYBA PO TVRDÉ SOUHLÁSCE 
Zdůvodnění přidání tohoto kritéria je stejné jako v kapitole 7.4.7. Mezi tvrdé 

souhlásky řadíme: h, ch, k, r, d, t, n. Kritéria hodnocení jsou nastavena takto: 

!
2 –  v textu nebyla žádná chyba po tvrdé souhlásce 

1 –  v textu se vyskytla jedna chyba po tvrdé souhlásce 

0 –  v textu se vyskytlo dvě a více chyb po tvrdé souhlásce 

!
7.7.9 CHYBA PO OBOJETNÉ SOUHLÁSCE 
Zdůvodnění přidání tohoto kritéria je stejné jako v kapitole 7.4.7. Mezi obojetné 

souhlásky řadíme: b, f, l, m, p, s, v, z. 

Předpokládáme, že v této kategorii zaznamenáme více chyb, neboť pro zvládnutí 

psaní i/y po obojetných souhláskách musí dítě ovládat vyjmenovaná slova. Jelikož je 

to látka probíraná v průběhu celé třetí třídy, můžeme si myslet, že nebude ještě 

dostatečně procvičená. 

!
!
!
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2 –  v textu nebyla žádná chyba po obojetné souhlásce 

1 –  v textu se vyskytla jedna chyba po obojetné souhlásce 

0 –  v textu se vyskytlo dvě a více chyb po obojetné souhlásce 

!
7.7.10 INTERPUNKCE 
V tomto kritériu nás zajímalo, jak žáci zvládají dodržet psaní větných celků – zda píší 

velké písmeno na začátku věty a zda větu ukončují správným interpunkčním 

znaménkem. 

!
2 –  v hodnoceném textu jsou všechny věty zapsány správně 

1 –  v hodnoceném textu je 1 chyba v zápisu vět (chybí velké písmeno 

na začátku věty/tečka na konci) 

0 –  v hodnoceném textu jsou 2 a více chyb v zápisu věty (chybí velké písmeno 

na začátku/tečka na konci/obojí dohromady) 

!
7.7.11 ZÁMĚNA PÍSMENE 
V tomto kritériu jsme sledovali, jestli žáci nezaměňují písmena. Mezi příčiny může 

patřit tvarová podobnost, spodoba znělosti či fonetická podobnost.  

!
2 –  v hodnoceném textu nedošlo k žádné záměně písmene 

1 –  v hodnoceném textu je 1 chyba v záměně písmenem 

0 –  v hodnoceném textu se objevilo 2 a více chyb v záměně písmene  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8 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 
8.1 METODIKA ANALÝZY DAT 
Vzhledem k cílům jsme před srovnáním a analýzou žáky rozdělili do skupin podle 

určité charakteristiky. Jednou z nich byla výuková metoda čtení a psaní, v níž jsou 

žáci vyučováni. V našem výzkumu se jedná o metodu analyticko-syntetickou 

a metodu genetickou.  

Další parametr, který využijeme ve srovnání našich dat, je pohlaví respondentů. 

Posledním hlediskem pro srovnání budou jednotlivé subškály námi navrženého 

testu, tedy oblast grafomotorická, gramatická, chybovost a práce s chybou. 

Následně provedeme položkovou analýzu, ve které se zaměříme na to, kolik 

procent dětí z celkového počtu dosáhlo bodového možného bodového ohodnocení 

(0, 1, 2).  

Po této kvantitativní analýze se zaměříme na analýzu kvalitativní, neboť ta nám 

pomůže poodhalit typ chyb a jejich možné příčiny.  

Pro statistickou analýzu jsme použili software IBM SPSS Statistics 20. Pracovali 

jsme metodou testování hypotéz, ve které jsme si stanovili nulovou a alternativní 

hypotézu a na hladině významnosti 5% ověřujeme, jestli je či není možné nulovou 

hypotézu zamítnout. 

Vzhledem k povaze dat byl pro analýzu použit T test pro dva nezávislé soubory, 

položková analýza Pearsonův korelační koeficient RIT, Crombachovo alfa pro zjištění 

reliability (hodnota byla dostatečně vysoká pro další zpracování). Pomocí těchto 

parametrických testů a vícerozměrných metod byla testována statistická 

významnost mezi daty na základě metody, pohlaví a typu písma.  

!
8.2 PRIMÁRNÍ ANALÝZA DAT 
Pro větší přehlednost v interpretaci jsme se rozhodli data analyzovat po jednotlivých 

subškálách. Dále budeme bližší pozornost věnovat položkové analýze kritérií, neboť 

může odhalit případné problematické jevy v dané oblasti písma. 

!
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8.2.1 PROJEVY V OBLASTI GRAFOMOTORIKY 
Nejprve se zaměříme na hodnocení první subškály. Jak už jsme výše uvedli (viz 

kap. 7.5), tato kritéria popisují dovednosti, jejichž základem je grafomotorika. 

V úvodu musíme také upozornit, že do celkového součtu jsme nezahrnovali 

výsledky z kritérií sklon a napojování. Rozhodli jsme se tak proto, že tyto kategorie 

považujeme za popisné – jejich bodová škála neodpovídá hodnocení ostatních. 

V jejich případě číselná hodnota neodkazuje na „kvalitu“ zpracování kritéria, ale má 

úlohu čistě popisnou. Dále jsme tato dvě kritéria nezahrnovali do společného 

srovnání s výsledky Daniela Kubína, jelikož to z podstaty věci nebylo možné. 

V celkovém součtu (bez sklonu a napojování) mohl žák získat maximálně 

10 bodů.  

!

Pozorovaná hladina významnosti: p<0,05* 

TABULKA 5: PROJEVY V OBLASTI GRAFOMOTORIKY – POROVNÁNÍ METOD  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM !
Jak je z výše uvedené tabulky patrné, celkový průměr byl 6,2 bodu z 10 možných. 

Pokud ho porovnáme s výsledky žáků v analyticko-syntetické metodě, jejich 

výsledky jsou nepatrně pod průměrem, 5,7. Naopak průměrný výsledek žáků 

vyučovaných v genetické metodě vyšel nepatrně lépe, než je průměr, tedy 6,7 bodu 

z 10 možných.  

Pro statistické ověření významnosti mezi celkovými výsledky v oblasti 

grafomotoriky a metodami čtení jsme použili T-test pro dva nezávislé soubory. 

Z jeho výsledků vyplývá, že na hladině významnosti 5% byly prokázány statisticky 

významné rozdíly mezi výsledky žáků, jež jsou vyučovány v metodě analyticko-

syntetické a genetické. V oblasti grafomotoriky zaznamenávají statisticky významně 

lepší výsledky žáci v genetické metodě.  

metoda průměr σ hodnota významnosti p

AS 5,77 2,118 0,047

Ge 6,7 2,263 0,047
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Je zřejmé, že výuková metoda ve třetí třídě stále ovlivňuje zvládnutí grafické 

podoby písemného projevu. Abychom ale lépe odhalili příčinu tohoto rozdílu, 

musíme se podívat na variabilitu grafické podoby písemného projevu žáků píšících 

metodou CS ve dvou rozdílných metodách. Proto svou pozornost obrátíme 

k položkové analýze jednotlivých kritérií, která naplňují subškálu Projevy vážící se 

na grafomotoriku. 

!
8.2.1.1 TVAR PÍSMENE 

V tomto hodnotícím kritériu jsme sledovali, jak děti zvládají dodržet „předepsaný“ 

tvar písmene. Tuto oblast jsme hodnotili přesně dle kritérií a v hodnocení jsme se 

snažili zachytit každou tvarovou odchylku.  

Nejprve si přibližme výsledky v AS metodě.  

Na konci 3. třídy žáci píšící CS dobře volí písmena – nezaměňují tvary, ale přesto 

v tomto kritériu většinově dosáhli hodnocení 1, které značí mírné obtíže. 

Předpokládáme, že už si tvary písmen přizpůsobují své individualitě. Tato 

individualizace ale nezhoršuje úhlednost a čitelnost. Spíš bychom je charakterizovaly 

jako drobné odchylky od modelových tvarů, což plně odpovídá období, ve kterém 

jsou.  

Zvládnutí tvaru písmene bez jakýchkoli obtíží (bodové ohodnocení 2) splnilo 37 % 

žáků. Mírné obtíže (1 bod) jsme zaznamenali u 37 % žáků. Výraznější obtíže (0 

bodů) mělo 26 % žáků z pozorovaného vzorku. 

Procentuální rozložení napovídá, že děti ve třetí třídě jsou v přelomovém období, 

kdy se začíná formovat rukopis. To v praxi znamená, že žáci se začínají mírně 

odchylovat od vzoru. Pokud se podíváme do diktátů, které byly hodnoceny jedním 

bodem, nejčastěji se setkáme s individualizací zaoblených tvarů písmen (c, s, C, b, 

d, p) (Obrázek 6) a odlišnými tvary spodních kliček (Obrázek 7). 

!
!
!
!
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OBRÁZEK 6  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM                                                             OBRÁZEK 7  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM !
Tvrzení, že je rukopis pouze na počátku svého utváření, také potvrzuje fakt, že 37 % 

dětí z celkového počtu se pořád drží „vzorového“ tvaru.  

Ještě je na místě zastavit se u poslední skupiny žáků, kteří měli problém se 

zvládnutím tvaru písmene. Z celkového počtu 13 dětí, které dostaly 0 bodů, jich 10 

bylo integrováno na základě různých obtíží. Důvody byly rozmanité: specifické 

poruchy učení, hyperaktivita, předčasné narození, dětská mozková obrna, zrakové 

postižení. Oblast, kde se tyto obtíže mohou projevovat, je právě grafomotorika. 

  

A jakých výsledků dosahovali žáci vyučovaní v genetické metodě? 

!
Maximálního bodového ohodnocení dosáhlo 37 % žáků. Mírné obtíže se projevily 

u 47 % třeťáků. Výraznější obtíže se zvládnutím tvaru písmene mělo 16 % dětí 

z celkového počtu.  

Pokud se zaměříme na kvalitativní analýzu chyb, objevují se opět 

individualizované tvary u písmen s obloukem (např. p, b,). Dále jsme zaznamenali 

chybnou výšku písmene (t), viz Obrázek 8. 

!
!
!
!
!

OBRÁZEK 8 | ZDROJ VLASTNÍ VÝZKUM !
Porovnáme-li výsledky žáků v obou metodách, zjistíme, že se od sebe příliš neliší. 

To potvrdila také statistická analýza. Nejsilnější zastoupení má bodové ohodnocení 
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1, což značí mírné obtíže. Ovšem přikláníme se k vysvětlení, že jde o obecný trend 

formování rukopisu, který s sebou nese individualizaci tvaru písma. Ale čitelnost 

rukopisu je zachovaná.  

Proč žáci v genetické metodě dosahovali mírně lepších výsledků? Rozdíl může 

být ještě odrazem rozdílů mezi metodami. Zároveň v analyticko-syntetické metodě 

se vzdělávalo více žáků, kteří měli motorické problémy, což se mohlo projevit 

ve zvládnutí grafomotoriky. Proto bychom doporučovali další výzkum, který by 

příčiny mohl odhalit.  

Druhým třídícím kritériem bylo pohlaví. Zajímalo nás, jestli se budou lišit výsledky 

chlapců a dívek. V tomto kritériu se nebudeme věnovat položkové analýze, ale 

uvedeme výsledky provedené T-testem pro dva nezávislé soubory, v němž jsme 

zvolili 5% hladinu významnosti.  

!
8.2.1.2 VELIKOST PÍSMENE VE SLOVĚ 

Toto hodnotící kritérium bylo zaměřené na posouzení výšky písmene v rámci slova. 

Jakmile písmeno dosahovalo 2/3 požadované velikosti, přiřadili jsme bodové 

ohodnocení 1. Pokud napsané písmeno dosahovalo 1/3 požadované velikosti, bylo 

hodnocení 0 bodů. 

V této sledované oblasti dosáhli žáci vyučovaní analyticko-syntetickou metodou 

těchto výsledků:  

32 % žáků bylo schopno dodržet stabilní velikost písmene ve slově. Mírné obtíže, 

které se projevovaly kolísáním maximálně do 2/3 požadované velikosti písmene, 

jsme zaznamenali u 64 % písemných projevů. Výrazné obtíže, kdy žáci nebyli 

schopni udržet velikost písmene ve slově a kdy byla výška rovna či menší 1/3 

požadovaného rozměru, se projevily u 4 % žáků. 

V genetické metodě se s následujícím kritériem žáci vypořádali takto: zcela bez 

obtíží, tedy dodrželi požadovanou velikost uvnitř slova, bylo 56% žáků. Mírné obtíže, 

tedy bodové ohodnocení 1, jsme zaznamenali u 44 % žáků. Nezvládnutí udržet 

velikost písmene ve slově jsme nezaznamenali u žádného žáka v genetické metodě. 
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Pokud budeme porovnávat výsledky v obou metodách, jsou na hladině 

významnosti 5 % výkony žáků vyučovaných v genetické metodě lepší. Opět to 

můžeme přikládat vlivu rozdílnosti obou metod (viz Příloha 9).  

Pokud si shrneme výsledky, je jasné, že tuto oblast písemného projevu žáci 

zvládají buď bez obtíží, nebo s mírnými obtížemi. Předpokládáme, že těmto 

výsledkům napomáhá také písmo Comenia Script, neboť je grafomotoricky méně 

náročné, tudíž pisatel je schopen lépe kontrolovat velikost písmene ve slově.  

Jelikož se zvládnutím tohoto kritéria mělo problém minimum žáků, 

předpokládáme, že výrazné obtíže mohou být prediktorem problému v písmu. 

!
8.2.1.3 UDRŽENÍ NA LINCE 

V tomto kritériu jsme sledovali, jak jsou žáci schopni udržet text na lince. Hodnotili 

jsme posun nad/pod linku a odklon oběma směry. 

Jak jsou na tom žáci vyučovaní v analyticko-syntetické metodě? 

Hodnocení 0 (písmo je rozkolísané nad i pod linkou) jsme zaznamenali u 38 % 

písemných projevů. Písmeno/slovo nad či pod předtištěnou linkou jsme viděli 

u 49 % žáků. Zcela na lince bylo písmo u 13 % celkového vzorku dětí. 

Co nám výsledky říkají? Vzhledem k rozložení si můžeme všimnout, že tato oblast 

grafomotoriky není ještě příliš zvládnutá. Přesto většina žáků je schopna udržet 

písmo na lince, ale občas „odskočí“ nad či pod linku.  

Následně se podíváme, jakých výsledků bylo dosaženo žáky vyučovanými 

genetickou metodou. 

Výrazné obtíže s udržením písma na lince se objevilo u 16 % žáků. Drobné 

odchylky jedním směrem zaznamenáváme u 54 % diktátů a nakonec plné zvládnutí 

této oblasti dosáhlo 30 % účastníků našeho výzkumu. Z výsledků se opět 

dozvídáme, že většině žáků občas „odskočí“ slovo či písmeno nad/pod linku. 

Zároveň jsme viděli nezanedbatelný podíl dětí, které plně liniaturu dodržují.  

Ve srovnání obou skupin můžeme tvrdit, že obě skupiny nemají ve třetí třídě tuto 

grafomotorickou dovednost plně zvládnutou. Předpokládáme, že to může být dáno 

typem písma Comenia Script, neboť vázanost, která se objevuje u klasické latinky, 
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pomáhá dítěti v udržení písmene na lince. V novějším typu písma musí dítě při 

každém písmenu začínat tah od začátku, tudíž si znovu a znovu hledat výchozí bod. 

Přesto můžeme tvrdit, že žáci předtištěnou liniaturu vnímají a snaží se podle ní řídit. 

I tak je to pro ně stále obtížný úkol, proto bychom nebyli v hodnocení příliš kritičtí, 

neboť úroveň grafomotoriky ještě nebude dostatečně vyzrálá. Předpokládáme, že 

když dítě zvládne chybovat jen v jednom směru (např. jen nad linku), je to vyšší 

úroveň, než když mu písmo ujíždí oběma směry. 

V kvalitativní analýze jsme se pokoušeli najít typickou chybu, to se nám ale 

nepodařilo. Zajímavé je, že poměrně hodně chyb se objevovalo u písmen, které mají 

ve spodní části oblouk („i“, „y“, „b“ atd.), v tomto případě častěji psali mimo liniaturu. 

U těchto písmen docházelo také k tvarovým deformitám, kdy žáci oblouček 

přizpůsobili lince, což se projevilo tím, že obloukovou část „zplacatěli“. To jim 

ve výsledku pomohlo v dodržení linky. Také jsme předpokládali, že žákům bude 

„ujíždět“ např. jen jedno písmeno ve slově, tento předpoklad se ovšem nepotvrdil 

a žáci psali nad/pod linkou celá slova (objevily se také práce, které byly nad linkou 

psány celé). 

!
8.2.1.4 SKLON 

Toto kritérium popisuje schopnost dítěte udržet stálý sklon písma a dále preferenci 

směru. Výše jsme uvedli důvody (viz kap. 7.5.4), proč jsme toto kritérium nezařadili 

do celkového hodnocení grafomotoriky. Přesto se nám zdá zajímavé v kvalitativní 

analýza popsat, jaký sklon žáci používají. Nakonec se projevily čtyři způsoby, 

kterými děti psaly. Prvním bylo střídání sklonu, pak písmo kolmé – beze sklonu, 

sklon doleva a sklon doprava. 

Výsledky skupiny dětí vyučovaných v analyticko-syntetické metodě jsou 

následující: střídání sklonu písma jsme viděli u 32 % dětí. Stejný počet, tedy 32 % 

pisatelů, písmo neklonilo ani na jednu stranu, 10 % žáků preferovalo naklonění 

písma doleva a 26 % klonilo písmo doprava.  
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U dětí vyučovaných v genetické metodě jsme došli k následujícím závěrům: 

nepravidelný náklon písma mělo 25 % pisatelů, kolmá písmena se objevila u 42%, 

pravidelný náklon doleva používá 23% a stálý náklon doprava 10%. 

Vzhledem k tomu, že v písmu Comenia Script není definován „správný“ sklon a je 

plně na žákově preferenci, ani jeden ze způsobů nepovažujeme za chybný. Přesto 

pokud by se písmo vychýlilo o více než 20 stupňů od kolmé osy, mohlo by to, dle 

Lencové (2005), být považováno za chybu, ale především z estetického důvodu.  

Pokud srovnáme výsledky v obou skupinách, můžeme si všimnout, že nejvíce 

pisatelů zachovává kolmý sklon. U žáků v genetické metodě se nabízí vysvětlení, že 

začali psát tiskací abecedou, která má vždy kolmý sklon a tento návyk potom 

aplikovali také na psaní malé abecedy. 

Druhou nejpočetnější skupinu tvořili žáci, kteří střídali sklon písma. Z kvalitativní 

analýzy tohoto projevu jsme se dozvěděli, že se téměř neobjevuje v rámci celého 

textu (v tom případě by se měnil sklon celých slov v toku textu), ale uvnitř slova. 

Velice často se změna sklonu objevuje u písmen typu „b“ a „d“ – tedy spojení 

obloučku a přímé linie. Proto si myslíme, že tato písmena budou patřit k 

grafomotoricky obtížnějším. 

Překvapující byl poměrně nízký počet dětí, které zachovávaly stabilní sklon. 

Ke sklonu doleva se uchylovala většina leváků (tzn. 23 z 26), zatímco sklon doprava 

preferovala třetina celého vzorku.  

!
8.2.1.5 NAPOJOVÁNÍ 

Tuto oblast jsme opět nezařazovali do celkového hodnocení projevů 

v grafomotorické oblasti, přesto se chceme krátce zastavit nad kvalitativní analýzou 

písemných produktů. 

Comenia Script vychází z přerušovaného tahu ruky, tudíž není možné, aby to bylo 

jednotažné písmo, jako je klasická latinka. Přesto ligatury Lencová nezavrhuje 

a ukazuje napojení, která jsou přirozená, a pisatel si je může praxí osvojit.  

U kolika dětí se ligatury objevily? Budou se shodovat písmena, která jsou 

napojena? 
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Výsledky vyšly jednoznačně. Celkem u 4 % dětí, vyučovaných analyticko-

syntetickou metodou, se objevilo napojování písmen. 

U genetické metody jsme použití ligatury zaznamenali u 7 % respondentů. 

Co to znamená? Obecně můžeme tvrdit, že naprosté minimum žáků, kteří píšou 

písmem Comenia Script, používá napojování písmen, přestože autorka písma se 

mu nebrání. Jelikož ligatura je prvkem, který zrychluje písmo, proč se nepoužívá? 

Napadá nás několik vysvětlení. Prvním je to, že s napojováním a způsoby napojení 

se nepracuje v písankách, tudíž si je nemohou žáci osvojit. Lencová (2005) uvádí, že 

napojení může vzniknout později samo, tudíž můžeme předpokládat, že třetí třída 

ještě není obdobím, kdy by se tento přirozený písemný projev formoval. Děti si musí 

více „vypsat“ ruku. Poslední argument, který je možné zvažovat, souvisí s výukou. 

Zařazují se způsoby napojování do výuky, nebo se tomu nechává zcela volný 

průběh? Odpověď na tuto otázku bychom museli hledat v hlubší analýze 

samotného didaktického procesu, kterému jsme se v této práci nevěnovali. 

Pojďme se zaměřit na konkrétní příklady napojování, které se objevilo u „našich“ 

třeťáků. Jelikož se v celkových číslech jedná o pět prací, projdeme je všechny. První 

dvě jsou produkty dětí vyučovaných v analyticko-syntetické metodě, další tři dětí 

v metodě genetické. 

V prvním písemném produktu se objevují ligatury mezi těmito písmeny (v tomto 

pořadí): „du“, „de“. 

V druhé práci (dívka ze stejné školy) „ud“, „lo“, „ac“.  

Ve třetím diktátě se objevuje spojení těchto písmen: „ut“. Dále napojuje např „es“, 

„ka“, „ud“. Ale v těchto případech je z kvality tahu patrné, že písmena jsou sice 

napojená, ale nebyla napsána jedním tahem. 

Ve čtvrté práci vidíme zajímavý jev: chlapec spojuje „dy“, ale nedělá to vždy. Dále 

napojuje „kl“, „dy“, „dk“. 

Poslední písemný produkt, ve kterém se objevuje napojování, je specifický tím, že 

se v něm jako v jediné práci, napojuje opravdu velmi často. Jsou to spojení: „ud“, 

„ti“, „dk“, „ic“, „na“, „ty“, „dy“. 
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Nyní se pokusíme vysvětlit, proč se u dětí objevila právě tato spojení. Nejprve 

jsme si to zkusili sami napsat a napadá nás toto vysvětlení. Ligatura je opravdu 

rychlejší, proto se může u některých dětí vytvořit přirozeně. A dále jsme si u spojení 

písmen „ud“, „na“, „lo“, „ac“ uvědomili, že napojení je přirozené, neboť přechod 

mezi těmito literami je ve stejném úhlu a pokračováním tahu se nedeformuje tvar ani 

jednoho písmene.  

I tak se potvrzuje, že napojování se u žáků píšících písmem Comenia Script se 

na konci třetí třídy objevuje minimálně. 

  

8.2.1.6 TAHY 

Toto hodnotící kritérium jsme zařadili proto, abychom určili kvalitu tahu, kterým byly 

napsány jednotlivé litery.  

Pojďme se nejprve zaměřit na to, jak vypadaly výsledky ve skupině žáků 

vyučovaných analyticko-syntetickou metodou.  

Celkem 13 % žáků bylo schopno napsat svou práci čistými a plynulými tahy čar. 

U 66 % dětí jsme objevili drobné obtíže ve vedení tahu, které se projevovaly 

v neplynulosti a mírném roztřesení. Tento způsob vedení čáry se neobjevil ve více 

než třetině textu. Výraznější problémy ve vedení čáry se projevilo u 21 % žáků.  

Jaké výsledky jsme zaznamenali ve druhé skupině?  

Písemného projevu bez jakýchkoli obtíží dosáhlo 16 % pisatelů. Celkem 65 % 

dětí mělo mírné obtíže ve vedení tahu. 19 % žáků nebylo schopno napsat text 

plynule, bez roztřesení ve více než třetině textu. 

Už z prvního pohledu na výsledky je nám jasné, že kvalita tahu, kterým žáci píší, 

je téměř totožná. Nemůžeme mluvit o tom, že by na ni měla vliv metoda čtení/psaní, 

kterou se žáci učí. Toto se dalo předpokládat, neboť obě skupiny jsou již zkušení 

písaři. Rozdílnost se mohla projevit v první třídě, kdy žáci v genetické metodě 

přecházejí v pololetí na psaní psací abecedy, tudíž děti v analyticko-syntetické 

metodě mají půl roku „náskok.“ Ale zdá se, že ten je již setřen.  

Jak tedy vypadá typické písmo žáka třetí třídy, který píše písmem Comenia 

Script, z hlediska tahu? Na základě výsledků tvrdíme, že se u nich objevují drobné 
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obtíže ve vedení. V této oblasti jsme nejvíce zaznamenali přerušování tahu v místě, 

kde to není nutné. A následný vznik dvojí čáry, kdy v tahu pokračovalo. 

V samotných pracích vidíme, že je v tom místě čára silnější a je tam víc inkoustu. Už 

na první pohled si čtenář všimne tmavých bodů v textu. Další projev, který ale není 

tak častý, je drobné roztřesení tahu. Pro představu by mohl vzniknout i tak, že by 

někdo velmi drobně chvěl s lavicí, na které žák píše.  

U problematičtějších písemných prací nás zajímalo, jaký tlak dítě používá při 

psaní. Ty písemné práce, které měly roztřesené tahy, byly napsány pod větším 

tlakem, než jaký daný psací nástroj potřebuje. Zjistili jsme to jednoduchou 

zkouškou, kdy jsme otočili papír a viděli jsme písmo vyryté v papíře.  

Penc (1961) považuje dodržení tvaru písmene a správného tlaku na tužku 

za základní projevy, které ukazují zvládnutí dovednosti psaní. Nekvalitní tah může 

souviset s tím, že žáci nemají ještě dostatečně uvolněnou ruku, proto 

grafomotoricky obtížnější tvary píší v silném zpevnění (křeči) ruky, které jim 

zabezpečuje větší kontrolu nad tahem. Jelikož drobné problémy nebyly ojedinělou 

záležitostí, doporučovali bychom, aby se uvolňovací cviky ruky zařazovaly do výuky 

i ve třetí třídě, kde už se to cíleně nedělá.  

Pojďme se ještě zaměřit na tvary, ve kterých se objevily problémy s tahem. 

Přestože písmo Comenia Script je v porovnání s klasickou latinkou tvarově 

jednodušší, bez dekorativních prvků, můžeme i u něj odhalit problematické tvary. 

Z kvalitativní analýzy chyb nám vyplývá, že problém mohou dělat oblé tvary, které 

jsou např. u písmen „s“, „e“. U těchto písmen je vedení nejisté a kostrbaté. Dále 

vidíme obtíže u písmene „o“, u něhož se objevuje dvojí čára či nepřesné napojení 

v horní části písmene, kde tah zažíná a končí. Překvapilo nás, že nepřesnosti v tahu 

se objevily i u písmen, která jsou složená z přímých linií, např. „Z“. Kvalita tahu se 

zhoršovala v místech, kde dochází ke zlomu linie.  

Přestože má Comenia Script jednodušší tvary, spatřujeme v této oblasti 

nevýhodu v tom, že je tah přerušovaný. Nejenom v rámci toku textu – nenavazování 

písmen, ale také v rámci jednoho písmene např. „y“. Pisatel musí odhadnout 

správný sklon druhé linie (tak aby se protnul s první) a dále správnou výšku začátku 

!77



druhé linie (aby byly ve stejné rovině). To klade vyšší nároky na pisatele než 

v klasické latince, kde je to vyřešeno jedním tahem. 

Závěrem bychom ani v této oblasti nedoporučovali přísné hodnocení, neboť 

většina žáků vykazuje v tomto kritériu nějaké nedostatky. Předpokládáme, že 

s nárůstem zkušeností v oblasti psaní, se bude ruka více uvolňovat. 

!
8.2.1.7 ČITELNOST 

V posledním kritériu, které jsme zařadili do skupiny: Projevy vážící se ke 

grafomotorice, patří čitelnost.  

S touto oblastí se žáci vyučovaní v analyticko-syntetické metodě vypořádali 

následovně. V písemných projevech 74 % žáků se nevyskytovaly žádné 

charakteristiky, které by nám bránily v přečtení textu. Při čtení 26 % diktátů jsme 

měli mírné obtíže v jejich přečtení. Nečitelný text jsme nezaznamenali ani jeden. 

Tudíž v této oblasti jsme dávali pouze body 2 a 1. 

U žáků vyučovaných v metodě genetické byly výsledky následující: 81 % dětí 

odevzdalo plně čitelné texty. U čtení 19 % prací jsme měli mírné obtíže ve čtení. 

Z porovnání obou metod je patrné, že výsledky vyšly velmi podobně, ač mírně 

lépe jsou na tom žáci ve druhé zkoumané skupině. Tento rozdíl nelze označit 

za statisticky významný.  

Dříve, než budeme analyzovat důvody, proč jsme písemné projevy některých 

žáků hodnotili jedním bodem, si položme otázku: Co ovlivňuje celkovou čitelnost 

textu? V první řadě považujeme toto kritérium za nadřazené předchozím, neboť ty 

ho ovlivňují. Kvalitě a míře splnění předchozích kategorií odpovídá míra splnění 

kritéria čitelnost.  

Obecně můžeme tvrdit, že žáci nemají výrazný problém v čitelnosti svého 

písemného projevu. Bodování jedním bodem jsme volili v případech, kdy jsme 

z nějakého důvodu cítili během čtení „diskomfort“. Rozhodně nemůžeme tvrdit, že 

bychom měli v ruce text, který by měl pasáže, jež bychom nemohli přečíst. 

A z jakých důvodů jsme se objevovala zhoršená čitelnost? Důvody byly veskrze 

dva, tím prvním byly drobné odchylky od tvaru písma. Docházelo k tvarovým 
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záměnám např. u písmen „r“ a „v“. Pokud pisatel v Comenia Scriptu více „rozevřel 

„r“, vzniklo mu „v“. Někteří žáci si tvar upravili do takové míry, že se tato písmena 

zdála stejná.  

Další problematičtější oblast, kterou jsme nehodnotili, ale čitelnost ovlivnila, bylo 

„nahuštění“ písma na konci řádku. Vznikalo to v případě, kdy žák nechtěl rozdělovat 

slovo, proto se ho rozhodl napsat na mnohem menší prostor, než by potřeboval. 

Tímto ale velmi výrazně narušil přirozený tok textu a fakt, že se písmena až 

překrývala, znamenal výrazné narušení čitelnosti. Tuto problematiku bychom 

nedávali do souvislosti s písmem Comenia Script, ale spíše s dovedností dělení slov. 

Přestože je to dovednost, kterou by žáci měli zvládat, spíše se jí vyhýbají. Určitě by 

bylo zajímavé se této oblasti blíže věnovat, ale v této práci jí není dán větší prostor.  

Překvapilo nás, že v jiných oblastech jsme nezaznamenali takový problém, aby 

zhoršil celkovou čitelnost.  

Ze zjištění Pence (1961), Kučery (2005) a Šupšákové (1991) vyplývá, že žáci 

ve třetí třídě si začínají individualizovat svůj písemný projev a vytváří si rukopis. 

Předpokládali jsme, že čitelnost bude horší. Projevy individualizace jsme 

zaznamenali u tvaru, ale ani ty nebyly tak výrazné, že by byla čitelnost narušena.  

Další skutečnost, která nás v souvislosti s čitelností napadá a která nás zaujala 

ve třídách a v rozhovorech s učitelkami je ta, že vyučující pořád velmi dbají na to, 

aby písmo bylo úhledné a čitelné. Projevuje se to tím, že ve všech třídách, 

ve kterých jsme zadávali písemnou zkoušku, učitelky kontrolují a hodnotí úpravu 

sešitu. Když jsme se zeptali, co dělají v případě, že se jim úprava (kvalita písma) 

nelíbí, nemají problém nechat žáka text přepsat. Proto si myslíme, že samy učitelky 

ve třetí třídě ještě nedávají větší prostor pro individualizaci písma a spíše hlídají to, 

aby se dítě ještě příliš neodklánělo od vzoru.  

!
8.2.1.2 VELIKOST PÍSMENE VE SLOVĚ 

Toto hodnotící kritérium bylo zaměřené na posouzení výšky písmene v rámci slova. 

Jakmile písmeno dosahovalo 2/3 požadované velikosti, přiřadili jsme bodové 
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ohodnocení 1. Pokud napsané písmeno dosahovalo 1/3 požadované velikosti, bylo 

hodnocení 0 bodů. 

V této sledované oblasti dosáhli žáci vyučovaní analyticko-syntetickou metodou 

těchto výsledků:  

32 % žáků bylo schopno dodržet stabilní velikost písmene ve slově. Mírné obtíže, 

které se projevovaly kolísáním maximálně do 2/3 požadované velikosti písmene, 

jsme zaznamenali u 64 % písemných projevů. Výrazné obtíže, kdy žáci nebyli 

schopni udržet velikost písmene ve slově a kdy byla výška rovna či menší 1/3 

požadovaného rozměru, se projevily u 4 % žáků. 

V genetické metodě se s následujícím kritériem žáci vypořádali takto: zcela bez 

obtíží, tedy dodrželi požadovanou velikost uvnitř slova, bylo 56% žáků. Mírné obtíže, 

tedy bodové ohodnocení 1, jsme zaznamenali u 44 % žáků. Nezvládnutí udržet 

velikost písmene ve slově jsme nezaznamenali u žádného žáka v genetické metodě. 

Pokud budeme porovnávat výsledky v obou metodách, jsou na hladině 

významnosti 5 % výkony žáků vyučovaných v genetické metodě lepší. Opět to 

můžeme přikládat vlivu rozdílnosti obou metod (viz Příloha 9).  

Pokud si shrneme výsledky, je jasné, že tuto oblast písemného projevu žáci 

zvládají buď bez obtíží, nebo s mírnými obtížemi. Předpokládáme, že těmto 

výsledkům napomáhá také písmo Comenia Script, neboť je grafomotoricky méně 

náročné, tudíž pisatel je schopen lépe kontrolovat velikost písmene ve slově.  

Jelikož se zvládnutím tohoto kritéria mělo problém minimum žáků, 

předpokládáme, že výrazné obtíže mohou být prediktorem problému v písmu. 

!
8.2.1.3 UDRŽENÍ NA LINCE 

V tomto kritériu jsme sledovali, jak jsou žáci schopni udržet text na lince. Hodnotili 

jsme posun nad/pod linku a odklon oběma směry. 

Jak jsou na tom žáci vyučovaní v analyticko-syntetické metodě? 

Hodnocení 0 (písmo je rozkolísané nad i pod linkou) jsme zaznamenali u 38 % 

písemných projevů. Písmeno/slovo nad či pod předtištěnou linkou jsme viděli 

u 49 % žáků. Zcela na lince bylo písmo u 13 % celkového vzorku dětí. 
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Co nám výsledky říkají? Vzhledem k rozložení si můžeme všimnout, že tato oblast 

grafomotoriky není ještě příliš zvládnutá. Přesto většina žáků je schopna udržet 

písmo na lince, ale občas „odskočí“ nad či pod linku.  

Následně se podíváme, jakých výsledků bylo dosaženo žáky vyučovanými 

genetickou metodou. 

Výrazné obtíže s udržením písma na lince se objevilo u 16 % žáků. Drobné 

odchylky jedním směrem zaznamenáváme u 54 % diktátů a nakonec plné zvládnutí 

této oblasti dosáhlo 30 % účastníků našeho výzkumu. Z výsledků se opět 

dozvídáme, že většině žáků občas „odskočí“ slovo či písmeno nad/pod linku. 

Zároveň jsme viděli nezanedbatelný podíl dětí, které plně liniaturu dodržují.  

Ve srovnání obou skupin můžeme tvrdit, že obě skupiny nemají ve třetí třídě tuto 

grafomotorickou dovednost plně zvládnutou. Předpokládáme, že to může být dáno 

typem písma Comenia Script, neboť vázanost, která se objevuje u klasické latinky, 

pomáhá dítěti v udržení písmene na lince. V novějším typu písma musí dítě při 

každém písmenu začínat tah od začátku, tudíž si znovu a znovu hledat výchozí bod. 

Přesto můžeme tvrdit, že žáci předtištěnou liniaturu vnímají a snaží se podle ní řídit. 

I tak je to pro ně stále obtížný úkol, proto bychom nebyli v hodnocení příliš kritičtí, 

neboť úroveň grafomotoriky ještě nebude dostatečně vyzrálá. Předpokládáme, že 

když dítě zvládne chybovat jen v jednom směru (např. jen nad linku), je to vyšší 

úroveň, než když mu písmo ujíždí oběma směry. 

V kvalitativní analýze jsme se pokoušeli najít typickou chybu, to se nám ale 

nepodařilo. Zajímavé je, že poměrně hodně chyb se objevovalo u písmen, které mají 

ve spodní části oblouk („i“, „y“, „b“ atd.), v tomto případě častěji psali mimo liniaturu. 

U těchto písmen docházelo také k tvarovým deformitám, kdy žáci oblouček 

přizpůsobili lince, což se projevilo tím, že obloukovou část „zplacatěli“. To jim ve 

výsledku pomohlo v dodržení linky. Také jsme předpokládali, že žákům bude 

„ujíždět“ např. jen jedno písmeno ve slově, tento předpoklad se ovšem nepotvrdil 

a žáci psali nad/pod linkou celá slova (objevily se také práce, které byly nad linkou 

psány celé). 
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8.2.1.4 SKLON 

Toto kritérium popisuje schopnost dítěte udržet stálý sklon písma a dále preferenci 

směru. Výše jsme uvedli důvody (viz kap. 7. 5. 4), proč jsme toto kritérium nezařadili 

do celkového hodnocení grafomotoriky. Přesto se nám zdá zajímavé v kvalitativní 

analýza popsat, jaký sklon žáci používají. Nakonec se projevily čtyři způsoby, 

kterými děti psaly. Prvním bylo střídání sklonu, pak písmo kolmé – beze sklonu, 

sklon doleva a sklon doprava. 

Výsledky skupiny dětí vyučovaných v analyticko-syntetické metodě jsou 

následující: střídání sklonu písma jsme viděli u 32 % dětí. Stejný počet, tedy 32 % 

pisatelů, písmo neklonilo ani na jednu stranu, 10 % žáků preferovalo naklonění 

písma doleva a 26 % klonilo písmo doprava.  

U dětí vyučovaných v genetické metodě jsme došli k následujícím závěrům: 

nepravidelný náklon písma mělo 25 % pisatelů, kolmá písmena se objevila u 42 %, 

pravidelný náklon doleva používá 23% a stálý náklon doprava 10 %. 

Vzhledem k tomu, že v písmu Comenia Script není definován „správný“ sklon a je 

plně na žákově preferenci, ani jeden ze způsobů nepovažujeme za chybný. Přesto 

pokud by se písmo vychýlilo o více než 20 stupňů od kolmé osy, mohlo by to, dle 

Lencové (2005), být považováno za chybu, ale především z estetického důvodu.  

Pokud srovnáme výsledky v obou skupinách, můžeme si všimnout, že nejvíce 

pisatelů zachovává kolmý sklon. U žáků v genetické metodě se nabízí vysvětlení, že 

začali psát tiskací abecedou, která má vždy kolmý sklon a tento návyk potom 

aplikovali také na psaní malé abecedy. 

Druhou nejpočetnější skupinu tvořili žáci, kteří střídali sklon písma. Z kvalitativní 

analýzy tohoto projevu jsme se dozvěděli, že se téměř neobjevuje v rámci celého 

textu (v tom případě by se měnil sklon celých slov v toku textu), ale uvnitř slova. 

Velice často se změna sklonu objevuje u písmen typu „b“ a „d“ – tedy spojení 

obloučku a přímé linie. Proto si myslíme, že tato písmena budou patřit 

k grafomotoricky obtížnějším. 
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Překvapující byl poměrně nízký počet dětí, které zachovávaly stabilní sklon. 

Ke sklonu doleva se uchylovala většina leváků (tzn. 23 z 26), zatímco sklon doprava 

preferovala třetina celého vzorku.  

!
8.2.1.5 NAPOJOVÁNÍ 

Tuto oblast jsme opět nezařazovali do celkového hodnocení projevů 

v grafomotorické oblasti, přesto se chceme krátce zastavit nad kvalitativní analýzou 

písemných produktů. 

Comenia Script vychází z přerušovaného tahu ruky, tudíž není možné, aby to bylo 

jednotažné písmo, jako je klasická latinka. Přesto ligatury Lencová nezavrhuje 

a ukazuje napojení, která jsou přirozená, a pisatel si je může praxí osvojit.  

U kolika dětí se ligatury objevily? Budou se shodovat písmena, která jsou 

napojena? 

Výsledky vyšly jednoznačně. Celkem u 4 % dětí, vyučovaných analyticko-

syntetickou metodou, se objevilo napojování písmen. 

U genetické metody jsme použití ligatury zaznamenali u 7 % respondentů. 

Co to znamená? Obecně můžeme tvrdit, že naprosté minimum žáků, kteří píšou 

písmem Comenia Script, používá napojování písmen, přestože autorka písma se 

mu nebrání. Jelikož ligatura je prvkem, který zrychluje písmo, proč se nepoužívá? 

Napadá nás několik vysvětlení. Prvním je to, že s napojováním a způsoby napojení 

se nepracuje v písankách, tudíž si je nemohou žáci osvojit. Lencová (2005) uvádí, že 

napojení může vzniknout později samo, tudíž můžeme předpokládat, že třetí třída 

ještě není obdobím, kdy by se tento přirozený písemný projev formoval. Děti si musí 

více „vypsat“ ruku. Poslední argument, který je možné zvažovat, souvisí s výukou. 

Zařazují se způsoby napojování do výuky, nebo se tomu nechává zcela volný 

průběh? Odpověď na tuto otázku bychom museli hledat v hlubší analýze 

samotného didaktického procesu, kterému jsme se v této práci nevěnovali. 

Pojďme se zaměřit na konkrétní příklady napojování, které se objevilo u „našich“ 

třeťáků. Jelikož se v celkových číslech jedná o pět prací, projdeme je všechny. První 

!83



dvě jsou produkty dětí vyučovaných v analyticko-syntetické metodě, další tři dětí 

v metodě genetické. 

V prvním písemném produktu se objevují ligatury mezi těmito písmeny (v tomto 

pořadí): „du“, „de“. 

V druhé práci (dívka ze stejné školy) „ud“, „lo“, „ac“.  

Ve třetím diktátě se objevuje spojení těchto písmen: „ut“. Dále napojuje např „es“, 

„ka“, „ud“. Ale v těchto případech je z kvality tahu patrné, že písmena jsou sice 

napojená, ale nebyla napsána jedním tahem. 

Ve čtvrté práci vidíme zajímavý jev: chlapec spojuje „dy“, ale nedělá to vždy. Dále 

napojuje „kl“, „dy“, „dk“. 

Poslední písemný produkt, ve kterém se objevuje napojování, je specifický tím, že 

se v něm jako v jediné práci, napojuje opravdu velmi často. Jsou to spojení: „ud“, 

„ti“, „dk“, „ic“, „na“, „ty“, „dy“. 

Nyní se pokusíme vysvětlit, proč se u dětí objevila právě tato spojení. Nejprve 

jsme si to zkusili sami napsat a napadá nás toto vysvětlení. Ligatura je opravdu 

rychlejší, proto se může u některých dětí vytvořit přirozeně. A dále jsme si u spojení 

písmen „ud“, „na“, „lo“, „ac“ uvědomili, že napojení je přirozené, neboť přechod 

mezi těmito literami je ve stejném úhlu a pokračováním tahu se nedeformuje tvar ani 

jednoho písmene.  

I tak se potvrzuje, že napojování se u žáků píšících písmem Comenia Script se 

na konci třetí třídy objevuje minimálně. 

  

8.2.1.6 TAHY 

Toto hodnotící kritérium jsme zařadili proto, abychom určili kvalitu tahu, kterým byly 

napsány jednotlivé litery.  

Pojďme se nejprve zaměřit na to, jak vypadaly výsledky ve skupině žáků 

vyučovaných analyticko-syntetickou metodou.  

Celkem 13 % žáků bylo schopno napsat svou práci čistými a plynulými tahy čar. 

U 66 % dětí jsme objevili drobné obtíže ve vedení tahu, které se projevovaly 
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v neplynulosti a mírném roztřesení. Tento způsob vedení čáry se neobjevil ve více 

než třetině textu. Výraznější problémy ve vedení čáry se projevilo u 21 % žáků.  

Jaké výsledky jsme zaznamenali ve druhé skupině?  

Písemného projevu bez jakýchkoli obtíží dosáhlo 16 % pisatelů. Celkem 65 % 

dětí mělo mírné obtíže ve vedení tahu. 19 % žáků nebylo schopno napsat text 

plynule, bez roztřesení ve více než třetině textu. 

Už z prvního pohledu na výsledky je nám jasné, že kvalita tahu, kterým žáci píší, 

je téměř totožná. Nemůžeme mluvit o tom, že by na ni měla vliv metoda čtení/psaní, 

kterou se žáci učí. Toto se dalo předpokládat, neboť obě skupiny jsou již zkušení 

písaři. Rozdílnost se mohla projevit v první třídě, kdy žáci v genetické metodě 

přecházejí v pololetí na psaní psací abecedy, tudíž děti v analyticko-syntetické 

metodě mají půl roku „náskok.“ Ale zdá se, že ten je již setřen.  

Jak tedy vypadá typické písmo žáka třetí třídy, který píše písmem Comenia 

Script, z hlediska tahu? Na základě výsledků tvrdíme, že se u nich objevují drobné 

obtíže ve vedení. V této oblasti jsme nejvíce zaznamenali přerušování tahu v místě, 

kde to není nutné. A následný vznik dvojí čáry, kdy v tahu pokračovalo. 

V samotných pracích vidíme, že je v tom místě čára silnější a je tam víc inkoustu. Už 

na první pohled si čtenář všimne tmavých bodů v textu. Další projev, který ale není 

tak častý, je drobné roztřesení tahu. Pro představu by mohl vzniknout i tak, že by 

někdo velmi drobně chvěl s lavicí, na které žák píše.  

U problematičtějších písemných prací nás zajímalo, jaký tlak dítě používá při 

psaní. Ty písemné práce, které měly roztřesené tahy, byly napsány pod větším 

tlakem, než jaký daný psací nástroj potřebuje. Zjistili jsme to jednoduchou 

zkouškou, kdy jsme otočili papír a viděli jsme písmo vyryté v papíře.  

Penc (1961) považuje dodržení tvaru písmene a správného tlaku na tužku 

za základní projevy, které ukazují zvládnutí dovednosti psaní. Nekvalitní tah může 

souviset s tím, že žáci nemají ještě dostatečně uvolněnou ruku, proto 

grafomotoricky obtížnější tvary píší v silném zpevnění (křeči) ruky, které jim 

zabezpečuje větší kontrolu nad tahem. Jelikož drobné problémy nebyly ojedinělou 
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záležitostí, doporučovali bychom, aby se uvolňovací cviky ruky zařazovaly do výuky 

i ve třetí třídě, kde už se to cíleně nedělá.  

Pojďme se ještě zaměřit na tvary, ve kterých se objevily problémy s tahem. 

Přestože písmo Comenia Script je v porovnání s klasickou latinkou tvarově 

jednodušší, bez dekorativních prvků, můžeme i u něj odhalit problematické tvary. 

Z kvalitativní analýzy chyb nám vyplývá, že problém mohou dělat oblé tvary, které 

jsou např. u písmen „s“, „e“. U těchto písmen je vedení nejisté a kostrbaté. Dále 

vidíme obtíže u písmene „o“, u něhož se objevuje dvojí čára či nepřesné napojení 

v horní části písmene, kde tah zažíná a končí. Překvapilo nás, že nepřesnosti v tahu 

se objevily i u písmen, která jsou složená z přímých linií, např. „Z“. Kvalita tahu se 

zhoršovala v místech, kde dochází ke zlomu linie.  

Přestože má Comenia Script jednodušší tvary, spatřujeme v této oblasti 

nevýhodu v tom, že je tah přerušovaný. Nejenom v rámci toku textu – nenavazování 

písmen, ale také v rámci jednoho písmene např. „y“. Pisatel musí odhadnout 

správný sklon druhé linie (tak aby se protnul s první) a dále správnou výšku začátku 

druhé linie (aby byly ve stejné rovině). To klade vyšší nároky na pisatele než 

v klasické latince, kde je to vyřešeno jedním tahem. 

Závěrem bychom ani v této oblasti nedoporučovali přísné hodnocení, neboť 

většina žáků vykazuje v tomto kritériu nějaké nedostatky. Předpokládáme, že 

s nárůstem zkušeností v oblasti psaní, se bude ruka více uvolňovat. 

!
8.2.1.7 ČITELNOST 

V posledním kritériu, které jsme zařadili do skupiny: Projevy vážící se ke 

grafomotorice, patří čitelnost.  

S touto oblastí se žáci vyučovaní v analyticko-syntetické metodě vypořádali 

následovně. V písemných projevech 74 % žáků se nevyskytovaly žádné 

charakteristiky, které by nám bránily v přečtení textu. Při čtení 26 % diktátů jsme 

měli mírné obtíže v jejich přečtení. Nečitelný text jsme nezaznamenali ani jeden. 

Tudíž v této oblasti jsme dávali pouze body 2 a 1. 
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U žáků vyučovaných v metodě genetické byly výsledky následující: 81 % dětí 

odevzdalo plně čitelné texty. U čtení 19 % prací jsme měli mírné obtíže ve čtení. 

Z porovnání obou metod je patrné, že výsledky vyšly velmi podobně, ač mírně 

lépe jsou na tom žáci ve druhé zkoumané skupině. Tento rozdíl nelze označit 

za statisticky významný.  

Dříve, než budeme analyzovat důvody, proč jsme písemné projevy některých 

žáků hodnotili jedním bodem, si položme otázku: Co ovlivňuje celkovou čitelnost 

textu? V první řadě považujeme toto kritérium za nadřazené předchozím, neboť ty 

ho ovlivňují. Kvalitě a míře splnění předchozích kategorií odpovídá míra splnění 

kritéria čitelnost.  

Obecně můžeme tvrdit, že žáci nemají výrazný problém v čitelnosti svého 

písemného projevu. Bodování jedním bodem jsme volili v případech, kdy jsme 

z nějakého důvodu cítili během čtení „diskomfort“. Rozhodně nemůžeme tvrdit, že 

bychom měli v ruce text, který by měl pasáže, jež bychom nemohli přečíst. 

A z jakých důvodů jsme se objevovala zhoršená čitelnost? Důvody byly veskrze 

dva, tím prvním byly drobné odchylky od tvaru písma. Docházelo k tvarovým 

záměnám např. u písmen „r“ a „v“. Pokud pisatel v Comenia Scriptu více „rozevřel 

„r“, vzniklo mu „v“. Někteří žáci si tvar upravili do takové míry, že se tato písmena 

zdála stejná.  

Další problematičtější oblast, kterou jsme nehodnotili, ale čitelnost ovlivnila, bylo 

„nahuštění“ písma na konci řádku. Vznikalo to v případě, kdy žák nechtěl rozdělovat 

slovo, proto se ho rozhodl napsat na mnohem menší prostor, než by potřeboval. 

Tímto ale velmi výrazně narušil přirozený tok textu a fakt, že se písmena až 

překrývala, znamenal výrazné narušení čitelnosti. Tuto problematiku bychom 

nedávali do souvislosti s písmem Comenia Script, ale spíše s dovedností dělení slov. 

Přestože je to dovednost, kterou by žáci měli zvládat, spíše se jí vyhýbají. Určitě by 

bylo zajímavé se této oblasti blíže věnovat, ale v této práci jí není dán větší prostor.  

Překvapilo nás, že v jiných oblastech jsme nezaznamenali takový problém, aby 

zhoršil celkovou čitelnost.  
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Ze zjištění Pence (1961), Kučery (2005) a Šupšákové (1991) vyplývá, že žáci 

ve třetí třídě si začínají individualizovat svůj písemný projev a vytváří si rukopis. 

Předpokládali jsme, že čitelnost bude horší. Projevy individualizace jsme 

zaznamenali u tvaru, ale ani ty nebyly tak výrazné, že by byla čitelnost narušena.  

Další skutečnost, která nás v souvislosti s čitelností napadá a která nás zaujala 

ve třídách a v rozhovorech s učitelkami je ta, že vyučující pořád velmi dbají na to, 

aby písmo bylo úhledné a čitelné. Projevuje se to tím, že ve všech třídách, 

ve kterých jsme zadávali písemnou zkoušku, učitelky kontrolují a hodnotí úpravu 

sešitu. Když jsme se zeptali, co dělají v případě, že se jim úprava (kvalita písma) 

nelíbí, nemají problém nechat žáka text přepsat. Proto si myslíme, že samy učitelky 

ve třetí třídě ještě nedávají větší prostor pro individualizaci písma a spíše hlídají to, 

aby se dítě ještě příliš neodklánělo od vzoru.  

!
8.2.2 CELKOVÁ CHYBOVOST 
V tomto kritériu jsme se zaměřili na popsání chyb, kterých se žáci dopouštěli.  

Pojďme si nejprve představit výsledky žáků vyučovaných v analyticko-syntetické 

metodě:  

!

Pozorovaná hladina významnosti: p<0,05* 

TABULKA 6: SROVNÁNÍ METOD – CELKOVÁ CHYBOVOST  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM  !
Celkový rozptyl chyb v analyticko-syntetické metodě se pohybuje od 0 do 16, 

přičemž každý z těchto pólů byl v celkovém vzorku zastoupen pouze jednou. 

Zajímavější bude podívat se na nejčastější počet chyb, který byl 4. 

V genetické metodě se rozptyl chyb pohyboval v rozmezí 0–23. V této skupině 

byl nejvyšší počet chyb zaznamenán také jednou, ale bezchybný diktát odevzdali 

celkem čtyři žáci. Nejčastější počet chyb v souboru byl 2. 

metoda průměr σ hodnota významnosti p

AS 4,57 3,687 0,788

Ge 4,33 5,003 0,79
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Jaké oblasti byly problematické pro žáky v první skupině? Jak bude 

z následujících kvalitativních analýz patrné, obtíže v oblasti gramatiky se projevují 

v těchto oblastech: vynechání/přidání písmene, v diakritice, v rozlišení hranice slova, 

v psaná i/y po měkké a obojetné souhlásce a v interpunkci. Blíže se analýze chyb 

věnujeme v analýze jednotlivých kritérií.  

V genetické metodě jsou výsledky téměř totožné, pouze horších výsledků žáci 

dosáhli v psaní po měkké souhlásce, naopak lepších výsledků dosáhli v interpunkci.  

I tak statistická analýza nepotvrzuje významný rozdíl v subškále chybovost. Blíže 

se analýze chyb budeme věnovat v následujících kapitolách. 

Z hlediska druhého třídícího kritéria – pohlaví, jsme nezaznamenali statisticky 

významný rozdíl ve výsledcích chlapců a dívek.  

!
8.2.3 PRÁCE S CHYBOU 
V této oblasti jsme sledovali, jak třeťáci nakládají s vlastní chybou. Základním 

předpokladem je, že ji musí být schopni najít a poté opravit. 

Pro lepší porozumění výsledkům připomínáme, že v tomto kritériu jsme opět 

použili hodnocení 2, 1, 0, přičemž nejvyšší bodové ohodnocení získali ti, kteří neměli 

v textu žádnou chybu, tudíž nemuseli nic opravovat. Jeden bod dostal žák 

v případě, že v textu opravil více chyb, než mu tam zbylo. A nula patřila těm 

pisatelům, kteří chyby vůbec neopravovali nebo opravili méně chyb, než v textu 

zůstalo. 

Z výsledků vyplývá, že drtivá většina opravovat musela, rozdíl byl v tom, s jakou 

úspěšností. Přesto ani v tomto kritériu jsme nezaznamenali statisticky významný 

rozdíl ve výsledcích žáků v jednotlivých metodách. 
!

Pozorovaná hladina významnosti: p<0,05* 

TABULKA 7: SROVNÁNÍ METOD – PRÁCE S CHYBOU  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM 

metoda průměr σ hodnota významnosti p

AS 0,36 0,486 0,929

Ge 0,37 0,618 0,93
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Nejprve zhodnotíme žáky v analyticko-syntetické metodě.  

Maximálního bodového ohodnocení, tedy bezchybného výkonu, nedosáhl ani 

jeden žák ze zkoumané skupiny. 36 % opravovalo v textu a opravilo více chyb, než 

jich tam zbylo. 64 % neopravovalo vůbec nebo opravovalo méně chyb, než jich 

potom v textu zbylo. 

V genetické metodě je procentuální rozložení následující: 7 % pisatelů z této 

skupiny nemuselo nic opravovat, neboť podalo bezchybný výkon. U 23 % převládl 

počet oprav nad počtem chyb, které zůstaly v textu. A konečně 70 % dětí 

neopravovalo buď vůbec, nebo neopravených chyb bylo více než oprav. 

Co nám výsledky říkají? Především, to, že třeťáci ještě výjimečně podávají 

v písemné zkoušce provedené formou diktátu bezchybné výkony. To může značit 

nedostatečné zautomatizování gramatických pravidel. V drtivé většině chybují 

a s jistou úspěšností jsou schopni chybu najít a opravit. I tak v obou metodách 

převažuje část dětí, která neobjeví všechny chyby, i když po samotném diktování je 

jim dán prostor pro přečtení celého textu jeho následnou korekci.  

V kvalitativní analýze nás překvapilo, že ve skupině pisatelů, kteří dostali 0, bylo 

48 %, jež do napsaného textu nijak nezasahovalo a nic neopravovalo. Což 

považujeme za poměrně vysoké číslo, vzhledem k obtížnosti a rozsahu diktátu, 

který jsme zadávali. Napadají nás dva důvody, proč k tomu došlo. Prvním je 

nezralost metakognice, která souvisí se schopností opravy svých vlastních chyb. 

Druhou příčinou může být zvýšená únava a nepozornost. Myslíme si, že tato oblast 

by si zasloužila hlubší prozkoumání a výzkum, který by byl zaměřen pouze na tuto 

oblast.  

Vzhledem k výsledkům si myslíme, že schopnost autoopravy není ještě zcela 

vyvinutá, proto bychom doporučovali vést pisatele k autoopravám během výuky. 

Také v této subškále jsou výsledky chlapců a dívek srovnatelné, tudíž statistická 

analýza nepotvrdila významný rozdíl. 

!
!
!
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8.2.4 PROJEVY V OBLASTI GRAMATIKY 
Nyní se budeme věnovat analýze poslední subškály, která se zaměřuje 

na hodnocení těch oblastí, které souvisí s gramatikou.  

Celkově v této subškále bylo možné získat maximálně 22 bodů. 

!

Pozorovaná hladina významnosti: p<0,05* 

TABULKA 8: PROJEVY V OBLASTI GRAMATIKY – POROVNÁNÍ METOD  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM !
Z tabulky je patrné, že průměrné výsledky v obou metodách jsou prakticky totožné, 

větší výkyvy můžeme vidět u žáků v genetické metodě. Abychom odhalili příčiny, 

musíme se zaměřit na položkovou analýzu jednotlivých kritérií.  

Ani v poslední sledované subškále jsme ve výsledcích chlapců a dívek 

nezaznamenali statisticky významný rozdíl. Třemi oblastmi, kde se statisticky 

významný rozdíl potvrdil (viz Příloha 4), jsou: vynechání/přidání písmene (významně 

lepší dívky), hranice slova (významně lepší chlapci) a záměna písmene (významně 

lepší dívky). 

!
8.2.4.1 VYNECHÁNÍ NEBO PŘIDÁNÍ PÍSMENE 

V tomto kritériu jsme sledovali, jak žáci zvládli zapsat jednotlivá písmena 

v písemném projevu. Přebývalo jim nějaké? Chybělo? 

Žáci vyučovaní analyticko-syntetickou metodou byli hodnoceni takto: 

maximálního bodového ohodnocení, tedy 2 bodů, dosáhlo 55 % žáků. Jedno 

písmeno zapomnělo nebo přidalo 28 % třeťáků. 0 bodů, což znamená chybění /

přebytek dvou písmen v diktátu, jsme zaznamenali u 21 % žáků.  

A jak dopadla druhá skupina dětí? 58 % žáků v tomto kritériu neprojevilo žádné 

obtíže, tudíž bylo bodováno 2 body. Mírné obtíže mělo 21 % pisatelů. A výraznější 

obtíže měl stejný počet žáků, tedy 21 %. 

metoda průměr σ hodnota významnosti p

AS 17,53 2,669 0,787

Ge 17,74 4,599 0,792
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Srovnáme-li obě skupiny, je na první pohled jasné, že souhrnné výsledky značí 

velkou vyrovnanost mezi oběma skupinami. Více než polovina dětí nemá problém 

v rozlišení slyšené hlásky a jejího následného zapsání. Z vyrovnaných výsledků 

můžeme také tvrdit, že na sluchovou analýzu ve třetí třídě již nemá vliv vyučovací 

metoda, kterou se děti učí číst a psát. 

I tak jsme u výrazné části dětí detekovali problémy v tomto kritériu. Zároveň jsme 

také přesvědčeni, že ne všechny chyby souvisí se sluchovou analýzou. Abychom to 

dokázali, musíme označit typy chyb, které se objevily, a pokusit se odkrýt jejich 

možnou příčinu. 

Jedna z chyb, o které si myslíme, že nemusí mít přímou souvislost se sluchovou 

analýzou, je vynechání celých slov. Tyto děti jsme hodnotili nulou, ač se u nich jiná 

chyba tohoto typu neobjevila. Tento projev jsme zaznamenali celkem u tří dětí. 

Slovo, které žáci vynechávali, bylo v první části diktátu, která je složená 

ze samostatných slov. Slovo, které nezapsali, bylo buď „proudí“, či „proutí“. 

Napadají nás dvě hypotézy, proč se to mohlo stát. Tou první je, že míra soustředění 

na formální i obsahovou stránku slova mohla být tak vysoká, že tyto děti nebyly 

schopny zapamatovat si všechna slova. Proti tomuto tvrzení může ale stát 

argument, že by chybějící slovo měli dopsat poté, co se diktuje celý diktát 

po napsání. Tento projev jsme ovšem nezaznamenali. Druhým důvodem, který nás 

napadá je, že pisatel slovo vynechal úmyslně, protože mohl mít obavu, že ho 

nezapíše správně. Jelikož to jsou slova ze skupiny foneticky podobných (v diktátu 

bylo: proudy, proudí, proutí), mohlo se to stát. 

Výjimečnou chybou bylo vynechání celé věty. Tento jev jsme zaznamenali 

jedenkrát. Jednalo se o větu: Šťáva zažene žízeň. K vysvětlení můžeme použít 

předchozí argumenty, ale také se to mohlo stát v případě, že dítě mělo tak pomalé 

psací tempo, že raději volilo cestu vynechání celé věty, než aby mu „utekl“ zbytek 

diktátu.  

Nejprve se pojďme zaměřit na méně častou skupinu chyb, což bylo přidání 

písmene. Nemyslíme, si, že by tyto chyby byly zapříčiněny problémy ve sluchové 

analýze. Spíše se jedná o chyby z nepozornosti, neboť většinou tyto děti neměly 
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v tomto kritériu jiné chyby. Příklady jsou následující: babibička, nešstěstí, dědečekk, 

nas střeše. 

Druhou skupinou chyb, která byla podstatně častěji zastoupená, bylo vynechání 

písmene. V první části žáci chybovali ve dvojhlásce „ou“, kdy vynechali jednu z jejích 

částí (např. prodí, protí). Další chybou, kterou jsme objevili, bylo vynechání 

samohlásek ve víceslabičných slovech: štstí, cvitiští, dědček, štři. Žáci nevynechávali 

jenom vokály, ale také konsonanty, a to často v postavení tvarově podobných 

hlásek -mn (podzimí).  

Chyba, která se objevila v několika případech, se váže na slovo švestky. Pokud 

žáci chybovali v tomto slově, zapisovali ho v této podobě: švesky, prázniny. 

Vysvětlujeme si to tak, že děti se v přepisu řídily hovorovou podobou slova, ač v této 

podobě slovo diktováno nebylo. Stejně si vysvětlujeme, proč se v diktátech objevil 

chybný tvar: hledaj (vynechaly koncovku -í a slovo napsali s nulovou koncovkou). 

!
8.2.4.2 ZÁMĚNA VELKÉHO PÍSMENE ZA MALÉ ČI NAOPAK 

Prostřednictvím této položky jsme sledovali, jak žáci zvládají pravidlo psaní velkého 

písmene na začátku větných celků, popř. psaní velkého písmene ve vlastních 

jménech.  

Zároveň nás zajímalo, jestli nedělají chybu opačnou – psaní velkého písmene 

v těch částech slova, věty, kam nepatří (např. v půlce věty či slova). 

V první skupině (žáci vyučovaní analyticko-syntetickou metodou) tuto položku 

zvládali bez obtíží z 83%. Jednu chybu jsme zaznamenali u 8,5% pisatelů a stejné 

procento, tedy 8,5% dětí, mělo výraznější obtíže, tedy 2 a více chyb. 

Procentuální plnění u žáků v genetické metodě bylo následující: 93% třeťáků 

nemělo žádné problémy a v jejich diktátě se neobjevila žádná chyba, která by 

znamenala záměnu velkého a malého písmene. 2% dětí mělo jednu chybu 

a u zbytku, tedy 5% žáků, jsme objevili 2 či více chyb. 

Porovnáme-li výsledky v obou skupinách, je jasné, že drtivá většina žáků má 

správně upevněno toto pravidlo a je schopna ho bezchybně aplikovat.  
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Přestože poměrná většina tuto oblast zvládla, překvapilo nás, že ne zcela 

zanedbatelný počet dětí (především v AS metodě) chyboval. Pojďme se tedy 

zaměřit na kvalitativní analýzu chyb. 

Vzhledem k typu chyb je potřebné, abychom se vrátili k charakteru diktátu 

a způsobu jeho zadávání. Samotný diktát se skládal za dvou částí. První tvořila 

skupina slov, druhou jednotlivé věty. Žáci byli před vlastním psaním upozorněni, že 

budou nejprve psát slova a potom věty. Nezadávali jsme, jestli mají začít psát 

velkým/malým písmenem. Žáci hodně chybovali právě v první části, kdy měli psát 

samostatná slova, která oddělovali čárkou. Po konzultacích s učitelkami jednotlivých 

tříd jsme za správné počítali dvě varianty. Tou první bylo: Velké písmeno na začátku 

slova, další slova byla oddělena čárkou a zapisována s malým písmenem, 

za posledním slovem tečka (př. Boudy, dudy…, klobouk.) Druhou správnou 

variantou bylo zaznamenání jednotlivých slov pouze malými písmeny, ale bez 

koncové tečky (př. boudy, dudy…, klobouk). Drtivá většina chyb byla tohoto typu. 

Děti napsaly na konci výčtu slov tečku, ale první slovo bylo napsáno malým 

počátečním písmenem. 

Právě zde se objevovaly chyby jako psaní každého slova velkým písmenem. Další 

chybou, kterou jsme zaznamenali v druhé části diktátu, bylo slovo dědeček 

(Dědeček), tuto chybu si vysvětlujeme tak, že toto slovo mohl pisatel zaměnit 

za vlastní jméno. Nebo se mohl řídit tvarem předcházejícího slova – babička 

(napsané Babička), ale v tomto případě bylo slovo na začátku věty, tudíž správně 

s velkým B.  

V našem souboru jsme neobjevili žádnou písemnou práci, ve které by se objevilo 

malé písmeno na začátku věty. Předpokládáme, že pravidlo psaní velkého písmene 

na začátku věty je plně osvojeno. 

!
8.2.4.3 PŘEHOZENÍ PÍSMENE VE SLOVĚ 

Toto hodnotící kritérium sledovalo, jestli pisatelé dodržují správný pořádek písmen 

ve slově a nedělají přesmyčky. 
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Výsledky v obou skupinách jsou velmi podobné. U pisatelů v analyticko-

syntetické metodě celkem 96 % zvládlo diktát bez jakýchkoli obtíží v této oblasti. 

U zbytku, tedy 4 %, jsme objevili jednu přesmyčku. Dvě a více přesmyček se 

neobjevily v žádné práci. 

V genetické metodě bylo rozložení následující: 96 % dětí získalo dva body, 2 % 

dětí jeden bod a zbylá 2 % nula bodů.  

Obecně můžeme říct, že jsme identifikovali tři typově odlišné chyby. Přehození 

samohlásek v dvojhlásce ou (buduo), dále přehození souhlásek ve slově prázdniny 

(prázndini). Tou poslední je přehození slabik ve slově nyní (níny). 

Jelikož chyb bylo opravdu málo a objevily se pouze u dětí, které jsou ze skupiny 

dětí s dyslexií, předpokládáme, že tento druh chyby bude zřejmě predikovat 

specifickou poruchu učení. 

U většiny třeťáků představuje přehození písmen ve slově oblast, kterou zvládají 

bez obtíží. 

!
8.2.4.4 DÉLKA SLABIKY 

Prostřednictvím tohoto kritéria jsme sledovali, jak jsou děti schopné odlišit krátkou 

slabiku od dlouhé. 

Žáci vedení analyticko-syntetickou metodou zvládali tuto oblast následovně: 

celkem 73 % žáků nemělo žádné problémy v doplňování délek. U 23 % jsme 

zaznamenali jednu chybu. U 4 % prací bylo dvě a více chyb. 

V genetické metodě tomu bylo takto: 72 % žáků zvládlo tuto oblast bez 

jakéhokoli pochybení. U 21 % jsme zaznamenali jednu chybu a u 7 % to bylo dvě 

a více chyb. 

Na první pohled je jasné, že výsledky obou skupin jsou téměř totožné. Můžeme 

tvrdit, že ani v této oblasti nemá na písemný projev vliv metoda, ve které je dítě 

vyučováno. Domnívali jsme se, že žáci učení analyticko-syntetickou metodou budou 

ve výhodě, neboť jsou vedeni ke čtení ve slabikách, proto mohou být citlivější na 

rozlišení délky. U hláskování, které používají žáci v metodě genetické, tomu tak není. 
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Zároveň můžeme tvrdit, že většina žáků má tuto oblast zvládnutou a chybuje 

výjimečně. Na tuto úspěšnost může mít vliv také charakter písma Comenia Script, 

neboť to není písmo jednotažné, takže délky dítě může dopsat ihned po napsání 

písmene a vyvaruje se tak možného zapomenutí doplnění délky po napsání celého 

slova.  

Pojďme se ještě zastavit u chyb a odhalme jejich strukturu. Přece jenom 

u nezanedbatelného množství dětí se objevila jedna chyba. To může mít několik 

příčin, vzhledem k tomu, že diktát obsahoval hodně míst, kde mohlo dítě chybovat 

(vzhledem k počtu samohlásek), můžeme to přičíst nepozornosti.  

Pokud sledujeme, jak chybovaly děti s jedním bodem – tedy jednou zaváhaly, 

zjistíme, že většinou délku nedoplnily. V našem souboru se v této skupině nenašel 

pisatel, který by délku přidal na nevhodné místo. 

Po kvalitativní analýze diktátů označíme za nejproblematičtější slovo: cvičištích. 

Žáci v něm velmi často chybovali v doplnění poslední délky (tedy: „cvičištich“). 

Příčinou může být množství diakritických znamének, které slovo obsahuje. 

Děti, které jsme v této oblasti hodnotili nulou bodů, měly většinou více chyb než 

jenom dvě. Tato skupina dosahovala téměř totožných výsledků také v kritériu 

diakritika, kde se projevovaly také obtíže. Zároveň je spojuje již diagnostikovaná 

specifická porucha učení. Vzhledem k charakteru chyb tvrdíme, že jsou to děti, 

které mají zřejmě stálé obtíže ve sluchové analýze a syntéze. Proto by bylo třeba 

této skupině dětí poskytnout podporu a rozvoj v oblasti sluchové.  

!
8.2.4.5 DIAKRITIKA 

Prostřednictvím této oblasti jsme chtěli zmapovat, jak třeťák zvládá doplnit 

diakritická znaménka. V této oblasti jsme pracovali pouze s tečkou a háčkem.  

Rozložení dat v analyticko-syntetické metodě bylo následující: 34 % dětí plnilo tuto 

položku bez jakýchkoli obtíží. U 51 % pisatelů jsme zaznamenali jedno zaváhání. 

15 % chybovalo vícekrát.  

Žáci v genetické metodě uspěli takto: celkem 51 % dětí položku plní zcela 

bezchybně, 28 % chybovalo v jednom případě a 21% chybovalo častěji. 
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Než se pokusíme poodkrýt charakter chyb, vraťme se k drobnému rozdílu mezi 

tečkou a háčkem. Jejich doplňování nemá totožný charakter, neboť tečka je 

diakritické znaménko, které dítě „neslyší“ a patří pouze k základní podobě grafému 

(j, i). Naopak háček dítě „slyší“, neboť odlišuje měkkost. Proto pokud dítě zapomene 

napsat tečku, bude to mít pravděpodobně jinou příčinu, než když zapomene napsat 

háček. U tečky nás napadá nepozornost, nebo nedostatečné zafixování spojení 

písmene s tečkou, i když ve třetí třídě už se nám to zdá dost nepravděpodobné.  

U vynechání háčku by příčina mohla být stejná jako u délky, a to nedostatečná 

sluchová analýza a syntéza.  

Ještě obraťme svou pozornost na diktát, který byl zadáván (viz Příloha 1). Tento 

text nabízí mnoho možností, kde žák může chybovat. Objevovala se zde slova, 

která v sobě obsahovala několik diakritických znamének. Ta slova se zároveň 

opakovala i v rámci věty (např. štěstí v neštěstí). 

Charakter chyb byl různorodý. Rozhodně se lišil u dětí, které chybovaly 

výjimečně, tudíž jsou hodnoceny jedním bodem. Ty háček většinou někde 

zapomněly napsat, jelikož v textu bylo měkkostních znamének tolik, myslíme si, že 

příčinou byla spíše nepozornost. V této skupině se také neobjevil žádný pisatel, 

který by zapomněl napsat tečku. Proto se domníváme, že typický třeťák má 

upevněné spojení grafému s tečkou (j, i). 

Nadbytečné přidání diakritického znaménka se sice objevilo, ale bylo to 

výjimečné (celkem u čtyř prací). Zajímavé je, že se to pojilo s přidáním dalšího 

písmene (např. … zaženě žízeně).  

Jednou se také objevila chyba, kdy dítě napsalo dvě téměř totožná slova vedle 

sebe jednou dobře a jednou zcela špatně (např. … štěstí v nestestí). 

!
8.2.4.6 HRANICE SLOVA 

V hodnocení tohoto kritéria jsme se zaměřovali na tom, jestli žáci zvládají jednotlivá 

slova správně oddělit.  
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Děti v analyticko-syntetické metodě zaznamenaly následující výsledky: 

ve zkoumaném jevu jsme neobjevili žádné obtíže u 19% žáků, 62% žáků chybovalo 

jednou, zbylých 19% žáků mělo ve sledovaném kritériu dvě a více chyb.  

V genetické metodě jsme sledovali následující procentuální rozložení: 26 % dětí 

prokázalo plné zvládnutí tohoto jevu a nechybovalo ani jednou. 58 % chybovalo 

jednou a u 16 % jsme zaznamenali výraznější obtíže, tedy dvě a více chyb. 

Statistická analýza potvrdila statisticky významný rozdíl ve výsledcích dětí v obou 

metodách. Skupina vyučovaná genetickou metodou zaznamenává lepší výkony.  

Jak je z procentuálního rozložení patrné, většina žáků v obou skupinách alespoň 

jednou chybovala. Proč tomu tak bylo? Byla to zaváhání jednoho typu? Především 

musíme přiblížit strukturu chyb, které se v této oblasti objevily. Z kvalitativní analýzy 

bylo patrné, že většina dětí, která chybovala, chybovala u slovního spojení tři čtvrtě 

(chybně třičtvrtě). Dopustily se chybného spojení dvou číslovek. Předpokládáme, že 

toto je oblast v morfologii, kterou nemají žáci ještě dostatečně osvojenou. Navíc 

označení časového údaje mohou chápat jako jedno slovo a proto ho tak 

zaznamenali. Dále můžeme předpokládat, že žáci nemusí mít zkušenost s grafickou 

podobou tohoto slovního spojení a proto v něm chybují v takové míře. 

Druhou nejpočetnější skupinu chyb tvořilo slovní spojení dvou jednoslabičných 

slov: to je (zapsáno toje). Poslední nejméně početnou skupinou obtíží bylo spojení 

předložky, popř. spojky a následujícího slova (vneštěstí, nastřeše). Domníváme se, 

že příčina těchto pochybení je ve zvukové podobě těchto slov. Jedná se totiž 

o předklonky (předložky), které se v češtině čtou spolu se slovem, kterému 

předchází. Ale především nesou hlavní akcent, takže pokud dítě má nějaké 

problémy v rozlišení hranice slova, je pravděpodobné, že bude chybovat především 

ve spojení předklony a vedoucího slova.  

Další chybou, která nebyla častá, ale je zajímavá, neboť nedocházelo 

k nepatřičnému spojování, ale opačně k nepatřičnému dělení slova. Všimli jsme si 

toho v těchto případech (To je štěstí v ne štěstí. … špačci a hleda jí budku.). Tyto 

chyby mohou vzniknout z nepozornosti, ale zároveň chyba může vzniknout také 

v situaci, kdy se pisatel tak moc soustředí na formální stránku písemného projevu, 
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že mu nezbývá kapacita pozornosti na obsahovou stránku textu. Proto mohou 

vzniknout tyto paradoxní neologismy.  

Přestože výsledky ukazují, že třeťáci mají v této oblasti jisté obtíže, 

předpokládáme, že pokud by v diktátě nebylo výše popsané problematické spojení 

číslovek, výsledky by dopadly mnohem lépe. 

V této kapitole bychom se také rádi vyjádřili k jedné tezi, která se používá 

v argumentaci proti písmu Comenia Script. Tou je tvrzení, že žáci píšící písmem 

Comenia Script mají problém v dodržování mezer mezi slovy. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o písmo nespojité, mohou být mezery mezi písmeny tak široké, že hrozí 

jejich zaměnitelnost s mezerami mezi slovy. V písemných projevech, které jsme 

v rámci našeho výzkumu sesbírali (tj. 90 prací), jsme objevili tři práce, která vykazují 

určité obtíže, které souvisí s hranicí slova. Nejedná se ovšem o nedodržení hranice 

slova, ale hranice věty. Tito žáci zapomínali na mezeru mezi koncem věty 

a začátkem druhé. Pokud by v textu nebyla tečka a za ní následně velké písmeno, 

výrazně by to narušilo čitelnost, viz Obrázek 9. 

OBRÁZEK 9  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM !
Obecně lze tvrdit, že žáci, píšící Comenia Script jsou schopni pracovat s prostorem 

tak, aby slova, která píší, tvořila samostatné celky. Pokud se objevil problém, bylo to 

v oblasti oddělování celků vět, které mohou nedodržením mezery za tečkou splývat.  

!
8.2.4.7 CHYBA PO MĚKKÉ SOUHLÁSCE 

Toto kritérium se věnuje popisu toho, jak žáci zvládli psaní -i po měkké souhlásce.  

Jedná se o složku pravopisu, kterou si žáci osvojují během druhé třídy, proto nás 

zajímá, do jaké míry je osvojená. 
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Než budeme prezentovat výsledky, ve zkratce si přibližme, jaké jsou měkké 

samohlásky a s čím musí pisatel operovat, aby doplnil správné i.  

Po měkkých souhláskách (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) píšeme vždycky měkké i. První 

šestice je jasná, tam platí pravidlo vždy. U hlásek ď/ť/ň je situace poněkud jiná, 

neboť háček, který označuje měkkost je v psaném projevu nahrazen měkkým -i, 

které ho změkčuje. Pokud bude text diktován, žák měkkost pozná sluchem (např. 

proudí X proudy). Takže během diktátu musí dítě učinit tyto operace: např. slyší 

slovo suší – musí si uvědomit, že š patří do skupiny měkkých souhlásek, po nich se 

píše vždy měkké i. Např. slyší slovo „proudí“ – slyším ď ne d, tudíž je to měkká 

souhláska, po které píšu měkké -i, ale nepíšu už háček nad d. Předpokládáme, že 

právě dvojí měkčení by mohlo být potencionální chybou. 

A jak si naši třeťáci vedli?  

U analyticko-syntetické metody jsou výsledky následující: celkem 94 % žáků 

zvládlo doplnit -i po měkké souhlásce bezchybně. Jedno zaváhání jsme 

zaznamenali u 4 % žáků a dvě a více chyb jsme našli u 2%. 

Žáci píšící v genetické metodě zvládali kritérium takto: 72% nemělo žádné chyby 

v této oblasti, jednu chybu jsme našli u 21 % a zbytek, tedy 6 % dětí, měl dvě a více 

chyb 

Na první pohled je patrné, že žáci v první skupině tuto část gramatiky zvládají 

lépe. Potvrzuje to také statistická analýza, která nám ukazuje, že rozdíl mezi 

skupinami je statisticky významný (viz Příloha 9). 

Pojďme se zaměřit na strukturu chyb, v té možná najdeme důvod rozdílu. Naše 

domněnka, že možnou chybou by mohlo být dvojí změkčení, se ukázala pouze 

ve dvou případech z celého vzorku (viz Obrázek 10). 

!
!
!
!
!

OBRÁZEK 10  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM 
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Děti chybovaly v obou skupinách souhlásek. Např. čtyřy, proudý, hledajý, špačcy, 

prázdnyny, květyny. V těchto slovech je základem naučit se tyto souhlásky 

nazpaměť, neboť u nich dítě měkkost „neslyší“. Jedním z důvodů, které mohli vést 

žáky k chybě je právě nedostatečné osvojení tohoto pravopisného jevu. 

Ve druhé skupině souhlásek žáci chybovali v podstatě jen v těchto slovech: niný, 

hodyni, hodyny. Zajímavé je, že v prvních dvou příkladech vidíme přesmyk dvou 

slabik. Jsme přesvědčeni, že v této skupině jde spíše o fonetické chyby, protože žák 

měkkost „neslyší“.  

Výrazný rozdíl v chybách může být dán také tím, že ve skupině dětí, které se učí 

v genetické metodě, je více dyslektiků, nebo dětí, které jsou integrovány z jiného 

zdravotního znevýhodnění (např. sluchová vada, zraková vada). Jelikož jsme největší 

chybovost zaznamenali právě u dětí se SVP, předpokládáme, že není dána metodou 

výuky čtení a psaní, ale spíše jejich znevýhodněním. 

!
8.2.4.8 CHYBA PO TVRDÉ SOUHLÁSCE 

Tímto kritériem jsme se snažili zachytit případné problémy ve zvládnutí psaní -y 

po tvrdých souhláskách. 

Než si představíme výsledky, opět krátce připomeneme, jaké jsou tvrdé 

souhlásky a jaké kognitivní kroky musí žák učinit předtím, než se rozhodne  

napsat -y.  

Mezi tvrdé souhlásky patří h, ch, k, r, d, t, n. V tomto případě se po hláskách píše 

vždy tvrdé -y. Např. slovo proudy: dítě slyší slovo, musí vyhodnotit, že d patří 

do skupiny tvrdých souhlásek a podle toho zvolit -y.  

Jak dopadli žáci v tomto kritériu? 

V první skupině vyučované v analyticko-syntetické metodě 72 % žáků získalo dva 

body, což znamená, že v této kategorii se nedopustili ani jedné chyby. 21 % se 

dopustilo jednoho zaváhání. U zbylých 6 % jsme zaznamenali dvě a více chyb. 

U dětí v genetické metodě jsou výsledky následující: 70 % nemělo žádné obtíže 

v plnění úkolů z této oblasti. 16 % mělo jednu chybu a u 14 % se objevily výraznější 

obtíže, tedy dvě a více chyb. 
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V porovnání obou skupin si můžeme všimnout, že hodnocení v obou skupinách 

není tak rozdílné. Počet dětí, které podaly bezchybný výkon, byl v obou skupinách 

téměř totožný. Procentuální rozložení je rozdílné u jedné chyby, kde měli nepatrně 

horší výsledky žáci v genetické metodě, stejně tak tomu je i u bodování 0. Přesto 

statistická analýza nepotvrdila statisticky významný rozdíl ve výsledcích obou 

metod. 

Zajímavé je srovnání s předchozí kategorií. Jelikož jsou obě gramatickým jevem, 

který je osvojován přibližně ve stejnou dobu, předpokládali jsme, že výsledky budou 

podobné. Nestalo se tomu tak a dokonce psaní -y představovalo větší obtíž. 

Pojďme zaměřit svou pozornost na strukturu chyb. 

Nejproblematičtější slovo, které jsme objevili v našich diktátech, bylo slovo 

„nyní“ (v chybném zápise niní), dále to bylo slovo „čtyři“ (chybně čtiři). Chybování 

v těchto slovech se objevilo napříč metodami. Tvar „niní“ jsme zaznamenali osmkrát, 

tvar „čtiři“ celkem sedmkrát. Mezi další problematická slova patřila (uvádíme 

v chybných tvarech): prázdnini. 

Zajímavé je, že všechna tato slova mají jeden společný prvek. Tím je sousedství 

měkké a tvrdé slabiky. Naši třeťáci chybovali v tom, že rozdílnou měkkost nerozšili 

správně a v těchto případech obě slabiky zaznamenali jako měkké. 

Samozřejmě se může jednat o chybu z nepozornosti, zároveň se ale může jednat 

o nedostatečnou schopnost sluchové analýzy. Přesto můžeme tvrdit, že právě výše 

uvedený typ slov, ve kterých sousedí měkká a tvrdá slabika, je náchylnější 

k chybování, a proto bychom doporučili tuto oblast procvičovat i ve třetí třídě.  

!
8.2.4.9 CHYBA PO OBOJETNÉ SOUHLÁSCE 

Toto kritérium si kladlo za cíl sledovat, jak žáci zvládají psaní i/y po obojetných 

souhláskách (tedy vyjmenovaná slova). 

Výsledky žáků v analyticko-syntetické metodě jsou následující: 85 % neudělalo 

v této oblasti v zadávaném diktátu žádnou chybu. 6 % dětí se dopustilo jedné chyby 

a u zbývajících 9 % jsme zaznamenali dvě a více chyb.  
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V genetické metodě vyšlo toto: 81 % žáků zvládlo zadávaný diktát bez chyb, 

14 % mělo jednu chybu a u 5 % se objevilo dvě či více chyb. 

Dříve, než se budeme věnovat kvalitativní analýze, podívejme se, jaké obtíže 

museli žáci zvládnout v této oblasti v zadávané práci.  

Mezi tzv. obojetné souhlásky patří: b, f, l, m, p, s, v, z. Jak z názvu vypovídá, tak 

po nich můžeme psát jak -i, tak -y. Y píšeme v případě, že se jedná o vyjmenované 

slovo, či slovo příbuzné vyjmenovanému slovu. Jak vyplývá z analýzy rámcového 

vzdělávacího programu, jsou vyjmenovaná slova základní látkou, která se ve třetí 

třídě probírá. Proto můžeme tvrdit, že na konci školního roku by všechna 

vyjmenovaná slova měli žáci znát. Nás zajímalo, do jaké míry je látka osvojená. 

Přestože by žáci měli vyjmenovaná slova zvládat, nebylo zadávané písemné 

cvičení rozhodně plné vyjmenovaných slov. Objevily se v něm tyto výrazy: podzimní, 

cvičí, cvičištích, babička. Maximální počet chyb byl čtyři. Vzhledem k počtu 

problematických slov, se chceme zdržet hodnocení, zda si žáci daný gramatický jev 

osvojili, neboť počet možných chyb nepovažujeme za dostatečný.  

Srovnejme si výsledky žáků v obou metodách. Z procentuálního rozložení jasně 

vyplývá, že žáci jsou na tom velmi podobně. Ani statistická analýza nepotvrdila 

významný rozdíl.  

Pokud se zaměříme na četnost chyb, nejproblematičtěji se jeví dvojice se stejným 

slovním základem: cvičí a cvičiště. Myslíme si, že většina zvládla dobře určit, že se 

jedná o slova příbuzná, neboť pokud chybovala v jednom slově („cvyčí“), chybovala 

také ve druhém („cvyčiště“). Kdybychom viděli chybu pouze v jednom slově, mohli 

bychom si myslet, že se jedná o chybu z nepozornosti. To se stalo v celém vzorku 

pouze v jednom případě. Další slovo, ve kterém žáci chybovali, bylo slovo babička 

(„babyčka“).  

!
8.2.4.10 INTERPUNKCE 

Prostřednictvím tohoto kritéria jsme se snažili dozvědět, jakým způsobem žáci 

pracují s interpunkcí. V zadávaném diktátě šlo především o to, jestli žáci 

nezapomínali psát čárky mezi slovy – zda větný celek správně ukončovali tečkou 
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a zda nedocházelo k záměně tečky za čárku. Další možnou chybou mohlo být 

nedodržení psaní velkého písmene na začátku věty. 

Během hodnocení tohoto kritéria se vyskytl jeden problém, který souvisí 

s charakterem textu. Už několikrát jsme se zmiňovali o tom, že první část diktátu 

tvoří jednotlivá slova a druhou samostatné věty. Problém nastal v první části, kdy 

někteří žáci začali psát jednotlivá slova malým písmenem a slova oddělovali čárkou. 

Pokud tento celek neukončili tečkou, nehodnotili jsme to jako chybu. V případě, že 

začali psát velkým písmenem a celek složený ze samostatných slov ukončili tečkou, 

považovali jsme to také za bezchybnou variantu. Chybu jsme počítali v případě, že 

začali psát malým písmenem a celek ukončili tečkou, či začali psát velkým 

písmenem a tečkou neukončili. Poslední chybnou variantou je, že první slovo psali 

s velkým písmenem, ale větný celek ukončovali čárkou. Nejčastěji se objevoval 

druhý případ. 

Na základě této analýzy si myslíme, že tento jev mohl výsledky zkreslit. 

I tak se podívejme na výsledky žáků. V analyticko-syntetické metodě jsou 

výsledky následující: 57 % žáků nemělo žádné problémy s formální podobou věty. 

41 % mělo mírné obtíže a u 2 % žáků jsme zaznamenali výraznější obtíže. 

Zástupci genetické metody dosáhli těchto hodnot: 88 % dětí získalo v tomto 

kritériu dva body. 10 % mělo jeden bod, což znamenalo jednu chybu a dvě a více 

chyb jsme viděli také u 2 % žáků. 

Z výsledků statistické analýzy vyplývá, že rozdíl v obou metodách je statisticky 

významný. Výsledky žáků v genetické metodě jsou statisticky významně lepší (viz 

Příloha 9).  

Pojďme se tedy podívat, jakých chyb se dopouštěli třeťáci vyučovaní 

v analyticko-syntetické metodě, jejichž výsledky vyšly podstatně hůře.  

V tomto kritériu jsme se v analýze rozhodli rozlišovat písemné projevy žáků 

nejenom na základě metody čtení, ale také na základě školy, kterou navštěvují. 

V první škole, která je v Českém Krumlově, se z 15 hodnocených písemných 

projevů problém objevil u 7 žáků. Chyba měla jednu podobu: Boudy, dudy… 
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klobouk, … – velké počáteční písmeno, ale celek ukončený nesprávným 

interpunkčním znaménkem. 

Druhým zástupcem analyticko-syntetické metody byla škola z Horních Počernic. 

V této třídě se objevili dva žáci, s jedním bodem. V jejich případě se jednalo 

o totožnou chybu jako v předchozí škole.  

Třetí třída vyučovaná v AS metodě byla z Prahy. Z celkového počtu 18 žáků se 

obtíže objevily u 11 z nich. V této třídě jsme mohli rozeznat čtyři druhy chyb. První 

bylo použití dvojtečky místo tečky na konci věty. Vzhledem k tomu, že žák v této 

oblasti nechyboval jinde, předpokládáme, že se spíše jednalo o chybu 

z nepozornosti. Pouze jednou se také objevilo vynechání interpunkce na konci věty. 

Druhou nejpočetnější skupinu tvoří chyby z první části: Boudy, dudy, …, klobouk, … 

To znamená opět opomenutí interpunkčního znaménka. tato chyba se objevila 

pouze dvakrát. Jasně nejpočetnější skupinu (šest písemných projevů) tvoří tento 

druh chyby: boudy, dudy… klobouk… Vidíme, že pisatelé napsali na začátku 

větného celku malé písmeno, ale chybně ho ukončili tečkou.  

Jakou podobu měly chyby u úspěšnější skupiny?  

Ve škole ve Frýdlantu měli pouze dva žáci bodové ohodnocení jedna, a to z toho 

důvodu, že oba zapomněli doplnit tečku ve větě. Zbytek neměl žádný problém. 

V poslední škole z našeho šetření, ve Valašském Meziříčí, jsou chyby 

různorodější. Chybovali v ní tři žáci. Jeden žák zapomněl jednou interpunkční čárku 

ve výčtu slov. Druhou chybou bylo nepatřičné spojení dvou vět: … „Niní budou 

podzím to je štěstí v neštěstí.“ Přičemž si můžeme všimnout, že došlo také 

k vynechání slova a celkovému posunu smyslu vět. Poslední chybou, kterou jsme 

zaznamenali v této třídě, bylo použití malého písmene na začátku věty. 

Za podstatné považujeme to, že tito žáci jsou do třídy integrovaní. Jeden 

z důvodu ADHD, dva z důvodu zrakového omezení.  

Pokud se zamyslíme nad charakterem (v první části diktátu) a rozložením chyb, 

domníváme se, že problém nemusí být v metodě čtení, ale spíše v přístupu učitele 

k této chybě. Jelikož jsme k tomuto výraznému rozporu došli během hodnocení 

prací, kontaktovali jsme znovu učitele a zeptali jsme se, jak hodnotí interpunkci 
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v řadě slov. Ti učitelé, u kterých byla zjištěna vysoká chybovost žáků, nám řekli, že 

to nepovažují za chybu. A naopak, učitelé, jejichž žáci neměli problém v první části, 

nám potvrdili, že dbají na formální správnost.  

!
8.2.4.11 ZÁMĚNA PÍSMENE 

V tomto kritériu jsme sledovali, jestli žáci v písemných projevech nezaměňují 

písmena.  

U žáků v analyticko-syntetické metodě jsme zaznamenali 74 % bezchybných 

výkonů, u 22 % se objevily mírné obtíže (tedy 1 chyba), 4 % žáků chybovala dvakrát 

a více. 

Ve druhé skupině žáků vzdělávaných v metodě genetické je procentuální plnění 

následující. 67 % zvládlo písemnou zkoušku bez chyb v této oblasti. 28 % dětí se 

dopustilo jedné chyby a 5 % zaměnilo písmeno dvakrát a více. 

Pokud procentuální rozložení porovnáme, zjistíme, že výsledky žáků v analyticko-

syntetické metodě jsou nepatrně lepší, ale ani statistická analýza nepotvrdila 

významný rozdíl.  

Jelikož struktura chyb v obou metodách byla stejná, budeme je popisovat 

souhrnně. Jakých nepřesností se žáci dopouštěli? Nejčastější chybou, která se 

v tomto kritériu objevila, měla podobu třištvrtě (celkem 8x). Pisatelé místo znělého 

písmene č, napsali jeho párový neznělý protějšek š. Důvodem může být to, že 

nejsou schopni „slyšet“ znělostní rozdíl. Druhým důvodem může být to, že 

zaznamenali hovorovou podobu výše uvedeného slova (tedy tři štvrtě).  

Druhá nejčastější chyba vypadala takto: butka. V tomto případě se jedná 

o typickou chybu ve spodobě znělosti. K tomu, aby dítě napsalo slovo ve správném 

tvaru, musí ho na kognitivní úrovni variovat. Postupuje tak, že si základové slovo, 

tedy „budka“, přenese do množného čísla – „budky“. Poté vytvoří genitiv množného 

čísla – „budek“. V tomto tvaru už je schopen rozpoznat správnou hlásku 

ze znělostní dvojice. 

Třetí typ chyb, které jsme v záměně písmen zaznamenali, vychází z tvarové 

podobnosti některých písmen. Proto jsme v diktátech viděli tvary: bodzimní (2x), 
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broudí, čtuři (3x), bydou. U těchto slov došlo k záměně písmen b/p, u/y, č/š. 

Matějček (1995) tyto přesmyky označuje jako typické pro dyslektiky.  

Zajímavé je, že záměny písmen jsme viděli u skupin sykavek: cvičičtích, čpačci, 

špašcy. Sice se jedná o zaoblená písma, ale tvarová podobnost není tak výrazná.  

!
8.3 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA 
V této kapitole bychom chtěli syntetizovat závěry z primární analýzy. Zároveň se 

pokusíme odpovědět na základní otázku, kterou si klade tato práce: Jak vypadá 

typické písmo žáka ve třetí třídě, který píše písmem Comenia Script? 

Vzpomeneme-li výše uvedené výsledky, ze statistických analýz jasně vyplývá, že 

metoda čtení má vliv na výsledný písemný projev jen v některých oblastech. Ty jsme 

blíže popsali v primárních analýzách. Sekundární analýzu jsme se rozhodli nevést 

podle linie metod a zobecnit poznatky z primární analýzy. 

Jak vypadá typické písmo žáka třetí třídy, který používá písmo Comenia Script, 

na konci školního roku? 

Vycházejme ze základního požadavku na psací písmo, které vyslovila autorka 

písma Comenia Script Radana Lencová (tento požadavek najdeme i u Pence 

(1961), autora metodiky „klasické“ latinky) – čitelnost. Písmo třeťáků, kteří používají 

CS, je většinou zcela čitelné bez výraznějších obtíží. Tento výsledek bude vycházet 

především z tvarové nenáročnosti písma. I v případě, že si je pisatel přizpůsobí, 

nečiní jeho čtení výrazné obtíže. Přestože jsme tvarové odchylky zaznamenali, 

nebyly tak výrazné, že by písemný projev učinily nečitelným. Podstatným faktem je, 

že jako nečitelné jsme nehodnotili ani práce, které nám odevzdaly děti – dysgrafici. 

V oblasti udržení velikosti písmen ve slově mají žáci většinou stále drobné obtíže. 

Písmena ve slově se jim nedaří udržet v jedné linii. V celku, který představuje slovo, 

jim písmena přece jenom „poskakují“. Ve výjimečných případech se objevilo také 

hrubé nedodržení velikosti písmene (např. písmeno „t“ bylo zapsáno ve stejné 

velikosti, jako písmeno „a“).  
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Podíváme-li se, jak zvládají děti udržet písmeno na lince, zjistíme, že většině 

třeťáků se to nedaří. Tok písma opouští linku směrem nahoru a pak se zase vrací. 

Menší množství dětí nedodržuje liniaturu do obou směrů.  

Sklon není v metodě Comenia Script nařízen, ale je doporučen. Toto rozhodnutí 

je na samotných pisatelích. V našem výzkumu jsme zaznamenali všechny možnosti 

sklonu písma. Největší zastoupení bylo kolmé postavení písma. V téměř stejné míře 

jsme zaznamenali zastoupení sklonu doleva a doprava. Vychýlení o více než 20 

stupňů od kolmé osy, které by znamenalo zhoršení estetické podoby písma, jsme 

nezaznamenali ani jednou. Střídání sklonu, což je v klasické latince považováno 

za chybné, se ve zkoumaném vzorku objevilo také. Z výsledků můžeme usuzovat, 

že učitelé budou zřejmě sklon tolerovat a nijak ho nekorigují. Vzhledem k tomu, že 

mírný sklon doprava souvisí s rychlostí písma, lze předpokládat, že ve vyšších 

ročnících, kde stoupají požadavky na množství zapsaného, uvidíme více písemných 

projevů, které budou preferovat mírný náklon doprava.  

Písmo Comenia Script je laickou veřejností považováno za písmo, ve kterém se 

nenapojuje. Ve skutečnosti tomu tak zcela není. Lencová tento prvek v písmu 

nechává opět na individuálních potřebách každého pisatele. Proto rozhodně není 

chybou, když se objeví spojení písmen. I tak je použití ligatur u třeťáků objevilo 

minimálně. Důvodem může být to, že ve třetí třídě píše dítě ještě příliš krátce na to, 

aby se přirozeně, bez didaktického vedení učitele, naučilo napojení písmen. Proto 

předpokládáme, že s narůstající zkušeností se psaním, bude také narůstat počet 

ligatur v písemných projevech. 

Na konci třetí třídy mají žáci stále drobné obtíže v oblasti kvality tahů. Linie tahu 

není zcela čistá, objevují se dvojí čáry, které se objevují v místech, kde žák přerušil 

během psaní tah. Vidíme rozechvělé linie, které pravděpodobně vznikají tak, že má 

pisatel nedostatečně uvolněnou ruku a nepřiměřeně tlačí na tužku či pero. Jako 

problematická vidíme písmena, které mají oblé tvary. Jejich provedení bude zřejmě 

grafomotoricky obtížnější. 

Jak třeťáci chybují? V tomto kritériu jsme zaznamenali značný rozptyl. Viděli jsme 

práce, které byly zcela bez chyby, zároveň také jednu, v níž se pisatel dopustil 23 
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chyb. Přesto největší zastoupení chyb v textu bylo od jedné do čtyř chyb. Poté 

počty dětí u více chyb klesaly (viz Příloha 6). Děti chybují ve vynechání/přidání 

písmene. Častou chybou byl zápis slova v jeho hovorové podobě. Nejčastější 

chybou, která se objevovala v diktátech napříč metodou i pohlaví bylo spojení slov 

tři čtvrtě (třičtvrtě), které patří do kritéria hranice slova. V této oblasti jsme se 

nesetkali s výrazným zastoupením jiné chyby. Překvapilo nás, že častou chybou byl 

také záznam diakritiky, především odlišení délky a měkkosti. Vzhledem k tomu, že 

jsou žáci vedeni k psaní znamének bezprostředně po napsání písmene a ne celého 

slova, předpokládali jsme, že chyby z nepozornosti by se tímto způsobem 

eliminovaly. Problémy se dále ukázaly v psaní -y po tvrdé souhlásce, přestože je to 

látka, kterou by třeťák měl mít upevněnou. Chyby v psaní -i/-y po obojetných 

souhláskách jsme předpokládali, neboť se jedná o látku, kterou si žáci osvojují 

během celé třetí třídy. Pokud děti zaměňují písmena, je to v těch případech, kdy se 

jedná o fonetickou záměnu. Záměnu písmen u tvarově podobných písmen jsme 

zaznamenali minimálně.  

V předchozím odstavci jsme naznačili, že většina dětí ve třetí třídě v písemných 

projevech chybuje. Zároveň také většina dětí nějakým způsobem do textu zasahuje 

a opravuje ho. Přesto se jim ještě nedaří najít a opravit všechny chyby. 

A jak vypadá písemný projev třeťáků z hlediska pravopisu?  

Téměř polovina dětí z našeho vzorku má problém s dodržením správného počtu 

písmen ve slově. Vynechávají písmena ve dvojhláskách (ou), u víceslabičných slov 

zapomínají na celé slabiky. Rizikové je také místo, kde vedle sebe stojí písmena, 

která jsou si tvarově podobná (např. u slova „podzimní“, mn). V tomto případě 

nenapíší jedno z nich. Zároveň dochází i k tomu, že některé slabiky či písmena 

do textu přidávají, což znamená, že některé písmeno napíše dítě dvakrát za sebou. 

Výjimečně se stává to, že dítě přeskočí celé slovo.  

Většina nemá problém s tvary písmen, takže se minimálně stává, že by je 

zaměnila. Tato chyba se projevila pouze u žáků, kteří mají diagnostikován nějaký typ 

specifických poruch učení.  

Chyba, se kterou jsme se setkali minimálně, bylo přehození písmen ve slově.  
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Výraznější obtíže mají děti stále v doplňování délky a diakritiky. V oblasti diakritiky 

nechybují v zapomenutí tečky nad i/j. Spojení těchto písmen s tečkou mají plně 

upevněné. Problém nastává v diakritických znaménkách, které odlišují měkkost 

a délku. V některých případech se stalo také to, že znaménko píší i tam, kde 

nemusí. Jako riziková slova bychom označili ta, která jsou víceslabičná a obsahují 

více diakritických znamének. Jako zajímavé vidíme to, proč si tento druh chyby děti 

neopraví samy po dopsání diktátu. Může to být proto, že jsou pořád ještě hodně 

závislé na slyšení textu. A pokud si během opravy „v duchu“ nečtou žáci nahlas, 

nejsou schopni odhalit to, že jim znaménko chybí.  

Častou chybou, která se objevila, bylo nesprávné dodržení hranice slov. 

Znamenalo to, že děti nebyly schopny odlišit slovo jako samostatnou jednotku 

a spojovaly je do společných celků. Objevovalo se to často u slov, která byla 

jednoslabičná, popř. spojovaly předložku se slovem, které následovalo. 

Méně častou chybou bylo psaní -i/-y po tvrdé, měkké a obojetné souhlásce. Toto 

je učivo, které by žáci měli zvládnout během druhé a třetí třídy. Vzhledem k tomu, že 

měkkých a tvrdých souhlásek bylo v zadávaném diktátě velké množství, nebyl počet 

chyb vysoký. Proto si myslíme, že tuto látku žáci spíše zvládali. Po obojetných 

souhláskách chybovalo podobné procento dětí, ovšem chyb, kterých se mohly 

dopustit, bylo výrazně méně.  

V oblasti interpunkce jsme narazili na problém, jehož popisu se blíže věnujeme 

v primární analýze. Týkal se problematické první části diktátu, kde děti chybovaly 

ve vyšší míře. I tak z analýzy vyplývá, že pro žáky není samozřejmostí ukončit větný 

celek, který začnou psát velkým písmenem, tečkou.  

V další části sekundární analýzy se zaměříme na možnou souvislost mezi 

jednotlivými subškálami (grafomotorika, celková chybovost, gramatika). Během 

statistické analýzy nás zajímalo, jestli spolu souvisí především úroveň 

grafomotorická a gramatická. Ze statistických analýz vyplývá, že subškála 

gramatická je závislá na subškále grafická. Znamená to tedy, že čím kvalitnější je 

písmo po grafické stránce, tím lepší jsou výsledky dítěte v oblasti gramatické. Čím 

snadnější je písmo v oblasti grafomotorické, tím větší kapacity se žákovi dostává pro 
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ortografii. Ovšem tento předpoklad nemusí platit vždy, neboť další příčinou 

chybování může být také nedostatečné porozumění pravopisnému jevu. 

U některých dětí může grafomotoricky snadnější písmo znamenat zlepšení 

v gramatické oblasti, ale nebude to platit vždy.  

Porovnáme-li celkovou chybovost a gramatiku, je jasné, že statistická analýza 

potvrdila závislost také, neboť čím horší výsledky v gramatice, tím horší jsou 

výsledky v celkové chybovosti.  

Poslední srovnání, které jsme učinili, bylo porovnání grafomotoriky a celkové 

chybovosti. V tomto případě statistická analýza potvrdila závislost také, tudíž 

můžeme tvrdit, že čím horší úroveň písemného textu po grafomotorické stránce je, 

tím je vyšší chybovost. Viz Příloha 8. 

!
8.4 OVĚŘENÍ HYPOTÉZ 
Statistickou analýzou získaných dat jsme došli k následujícím závěrům: 

!
H1.1: Na 5% hladině významnosti byl prokázán statisticky významný rozdíl 

ve výsledcích subškály Projevy v oblasti grafomotoriky mezi skupinami 

žáků vyučovaných v metodě analyticko-syntetické a metodě genetické. 

Hypotéza byla zamítnuta. 

H1.2: Na 5% hladině významnosti nebyl prokázán statisticky významný rozdíl 

ve výsledcích subškály Chybovost mezi skupinami žáků vyučovaných 

v metodě analyticko-syntetické a genetické. Hypotéza byla potvrzena. 

H1.3: Na 5% hladině významnosti nebyl prokázán statisticky významný rozdíl 

ve výsledcích subškály Práce s chybou mezi skupinami žáků 

vyučovaných v metodě analyticko-syntetické a genetické. Hypotéza byla 

potvrzena. 

H1.4: Na 5% hladině významnosti nebyl prokázán statisticky významný rozdíl 

ve výsledcích subškály Projevy v oblasti gramatické mezi skupinami žáků 

vyučovaných v metodě analyticko-syntetické a genetické. Hypotéze byla 

potvrzena. 
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H2.1: Na 5% hladině významnosti nebyl potvrzen statisticky významný rozdíl 

výsledky chlapců a dívek v subškále Projevy v oblasti grafomotorické. 

Hypotéza je zamítnuta. 

H2.2: Na 5% hladině významnosti nebyl potvrzen statisticky významný rozdíl 

výsledky chlapců a dívek v subškále Chybovost. Hypotéza je zamítnuta. 

H2.3: Na 5% hladině významnosti nebyl potvrzen statisticky významný rozdíl 

výsledky chlapců a dívek v subškále Práce s chybou. Hypotéza je 

zamítnuta. 

H2.4: Na 5% hladině významnosti nebyl potvrzen statisticky významný rozdíl 

výsledky chlapců a dívek v subškále Projevy v oblasti gramatické. 

Hypotéza je zamítnuta. 

!
H3: Předpokládáme, že úroveň výsledků v grafomotorice bude mít vliv 

na úroveň výsledků v oblasti gramatiky. 

!
Na základě Pearsonova korelačního koeficientu RIT (0,435) (Příloha 8) tvrdíme, že 

existuje závislost mezi grafickou stránkou písemného projevu a stránkou 

gramatickou. Čím lepší je úroveň grafomotoriky, tím lepší je gramatika.  
!
!
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DISKUZE 
Písmo Comenia Script vzniklo s cílem vytvořit písmo, které bude jednodušší, 

praktičtější a bude splňovat požadavky současné doby, což je především čitelnost. 

Vzhledem k tomu, že tvary dominantní „klasické“ latinky, jsou ze sedmdesátých let 

20. století, dalo se očekávat, že se objeví někdo, kdo se pokusí písemný model 

inovovat. Byla to Radana Lencová, která v roce 2005 prezentovala nový model 

psacího písma Comenia Script. Ten byl v roce 2012 úspěšně testován a byl 

doporučen pro výuku na českých školách. 

Na zhoršování dětského grafického projevu upozorňuje také Šupšáková (1991). 

Zároveň připouští, že grafická podoba písemného vzoru by neměla být zůstávat 

v „zakonzervované“ podobě, ale měla by přiměřeně reagovat na dobu, ve které je 

písmo používáno. 

Odborníci (srov. Selikowitz, 2000, Penc 1961) tvrdí, že nejplynulejší formou písma 

je kurzíva (tzn. spojené písmo, kdy se pero od papíru zvedá pouze mezi slovy). 

Selikowitz (2000) zároveň připouští, že některé děti mohou mít výrazné obtíže 

v psaní kurzívou, proto se nejlépe učí podstatně jednodušší manuskript (nespojité 

písmo). Jeho podstatnou výhodou je právě čitelnost, kterou akcentuje také Lencová 

(2005). 

Wildová (2012) se nedomnívá, že by Comenia Script měl nahradit „klasickou“ 

latinku, ale měl by fungovat jako písmo alternativní. Stejnou vizi měla také autorka 

písma Lencová.  

V úvodu jsme čtenáře seznámili s faktem, že jsme na některých částech 

výzkumu – sestavení hodnotící škály – spolupracovali s kolegou Danielem Kubínem. 

Poté, co jsme hodnotící škálu sestavili a upravili, on jejím prostřednictvím hodnotil 

stejnou písemnou zkoušku, jakou jsme hodnotili my. Rozdílem bylo to, že třeťáci 

z jeho výzkumného vzorku psali „klasickou“ latinkou. Proto se nám nabídla možnost 

získaná data v jednotlivých kritériích porovnat.  

Nakonec jsme se rozhodli výsledky z výzkumného vzorku rozdělit podle subškál 

a každý porovnal pouze část (analýzu subškály Projevy vážící se na gramatiky 
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najdeme v diplomové práci Daniela Kubína). V této kapitole se budeme věnovat 

Projevům vycházejícím z grafomotoriky. Položkovou analýzou budeme srovnávat 

výsledky žáku v Comenia Scriptu a „klasické“ latince, potom se pokusíme 

pojmenovat důvody, proč k nim došlo.  

Na statistickou analýzu souhrnných výsledků jsme opět použili program SPSS, 

pozorovaná hladina významnosti byla 5 %.  

Podíváme-li se do výsledků statistických analýz, které jsou uvedeny v příloze č. 4, 

je jasné, že výsledky žáků píšících Comenia Script v subškále Projevy vycházející 

z grafomotoriky jsou statisticky významně lepší. Abychom lépe odhalili příčiny, 

pojďme se blíže věnovat hlubším analýzám výsledků ve sledovaných kritériích, která 

patřila do výše uvedené subškály. 

!

* představuje statistickou významnost mezi typy písma 

TABULKA 9: VYJÁDŘENÍ ABSOLUTNÍ ČETNOSTI KL/CS  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM A VÝZKUM KUBÍNA !
!
TVAR PÍSMENE 

První kritérium, které nás zajímalo, byl tvar písmene. Výsledky v „klasické“ latince 

jsou následující: 36 % zkoumaného vzorku mělo výrazné obtíže s dodržením tvaru 

písmene, 52% mělo mírné obtíže a u 12 % žáků bylo schopno napsat text bez 

tvarových odchylek.  

Ve zkoumané skupině dětí, píšících Comenia Script, vyšlo procentuální rozložení 

takto: 22% žáků mělo výrazné obtíže s dodržením tvaru písmen. U 41 % jsme 

zaznamenali mírné obtíže a zbylých 37 % nemělo problém s udržením modelového 

tvaru. 

Kategorie KL – 0 KL – 1 KL – 2 CS – 0 CS – 1 CS – 2

Tvar písmene* 36 % 52 % 12 % 22 % 41 % 37 %*

Velikost písmene ve slově * 9 % 58 % 33 % 2 % 55 % 43 %*

Udržení na lince * 7 % 32 % 61 %* 28 % 51 % 21 %

Tah * 37 % 54 % 9 % 20 % 66 % 14 %*

Čitelnost * 8 % 63 % 29 % 0 % 22 % 78 %*
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Co nám srovnání naznačuje? V tomto kritériu dosáhli výrazně lepších výsledků 

žáci píšící písmem Comenia Script. Tento rozdíl je statisticky významný. 

!

Pozorovaná hladina významnosti: p<0,05* 

TABULKA 10: TVAR PÍSMENE – POROVNÁNÍ MODELŮ PÍSMA  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM A VÝZKUM KUBÍNA !
Co může být příčinou? Jako první se nabízí vysvětlení, které vychází ze specifik 

jednotlivých psacích modelů. Písmo Comenia Script vzniklo na základě 

přehodnocení tradičního psacího vzoru (tedy klasické latinky) a vytvoření nového 

psacího modelu, který bude splňovat tři základní požadavky: jednoduchost, 

rychlost, čitelnost. Jedním ze základních prostředků ke splnění těchto požadavků 

bylo zjednodušení tvaru písmen. Toto písmo je grafomotoricky jednodušší, žáci 

nemají takové problémy v jeho osvojení a praktickém použití. Navíc je vytvořeno tak, 

aby měl pisatel větší prostor pro jeho individuální přizpůsobení si. V Comenia Scriptu 

chybí prvky jako jsou horizontální vlnovky, dříky jsou bez smyček. To jsou grafické 

prvky, které „klasickou“ latinku činí grafomotoricky obtížnější. Navíc v latince je také 

víc prvků, ve kterých může dítě chybovat.  

!
VELIKOST PÍSMENE VE SLOVĚ 

U „klasické“ latinky jsme zaznamenali tyto výsledky: 9% žáků písmena ve slově 

kolísala do takové míry, že dosahovala 1/3 jejich požadované výšky. 58% třeťáků 

písmena ve slově kolísala, ale jejich velikost dosahovala 2/3 požadované výšky. 33% 

žáků nemělo v tomto kritériu žádný problém a bylo schopno dodržet stálou velikost 

písmen ve slově. 

V Comenia Script to žáci zvládli takto: u 2 % žáků se projevily výrazné obtíže 

v dodržení požadované výšky písmen ve slově. 55% žáků písmena ve slově kolísala, 

písmo průměr σ hodnota významnosti p

klasická latinka 0,77 0,654 0,000

Comenia Script 1,14 0,758 0,000
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ale dosahovala alespoň 2/3 požadované výšky. 43% odevzdalo takový písemný 

projev, ve kterém se neobjevilo žádné kolísání písmen ve slově.  

V tomto kritériu jsou výsledky vyrovnanější a pohybují se kolem hranice statistické 

významnosti 5%. 

!

Pozorovaná hladina významnosti: p<0,05* 

TABULKA 11: VELIKOST PÍSMENE VE SLOVĚ – POROVNÁNÍ  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM A VÝZKUM KUBÍNA !
Žáci píšící písmen Comenia Script mají opět o něco lepší hodnocení. Přesto obě 

skupiny mají společnou nejsilnější skupinu s jedním bodem, což svědčí o drobných 

obtížích. Příčinou neúspěchů v této oblasti může být neschopnost postihnout větší 

celek najednou a celku přizpůsobit jeho části. I tak musíme upozornit, že jde o 

obtíže drobného charakteru a nezanedbatelná část dětí neměla s dodržením 

velikosti písmene ve slově žádný problém. 

!
UDRŽENÍ PÍSMENE NA LINCE  

V první skupině bylo celkem 7 % dětí, jejichž písmo uhýbalo jak nad, tak i pod linku. 

32 % dětí „ujíždělo“ písmo buď nad či pod linku, ale pouze jedním směrem. 61 % 

pisatelů udrželo své písmo na lince v celém textu. 

Třeťáci v Comenia Scriptu dopadli hůře. 28 % z nich nebylo schopno udržet 

písmo na lince a „ujíždělo“ jim oběma směry. 51 % žáků udrželo písmo na lince, 

a pokud se odchýlilo, tak pouze jedním směrem a 21 % jsme nezaznamenali žádné 

vybočení mimo linku. 

Srovnáme-li výsledky v tomto kritériu, tak nám jasně vychází, že žáci píšící 

„klasickou“ latinkou lépe zvládají udržet písmo na lince. Zaznamenaný rozdíl je 

hodnocen jako statisticky významný.  

!

písmo průměr σ hodnota významnosti p

klasická latinka 1,24 0,605 0,053

Comenia Script 1,41 0,538 0,053
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Pozorovaná hladina významnosti: p<0,05* 

TABULKA 12: UDRŽENÍ PÍSMENE NA LINCE – POROVNÁNÍ  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM A VÝZKUM KUBÍNA !
Co může být příčinou nižší míry úspěšnosti žáků v Comenia Script? Příčinu opět 

hledejme v charakteru tohoto písma. Comenia Script nepatří mezi jednotažná 

písma, proto dítě píše každé písmeno zvlášť. To je přece jenom grafomotoricky 

náročnější, neboť se každé písmeno musí usazovat na linku. Tento proces je 

náročnější na koordinaci ruka – oko. Naopak jeden tah, který preferuje „klasická“ 

latinka, podporuje usazení písma na lince. Jednotažnost je zároveň snadnější 

z hlediska plánování a koordinace tahu ruky. 

!
KVALITA TAHU 

Žáci píšící „klasickou“ latinkou dosáhli těchto výsledků: 37 % z nich mělo výrazné 

obtíže ve vedení a kvalitě tahu. U 54 % se objevily drobné nedostatky. U 9 % jsme 

nezaznamenali žádná pochybení.  

Třeťáci píšící Comenia Script dopadli následovně: 20 % mělo výrazné obtíže 

ve vedení tahu, které se projevily ve více než 2/3 textu. U 66 % pisatelů jsme 

zaznamenali drobné odchylky ve vedení tahu v maximálně 1/3 písemného projevu 

a 14 % se neprojevila žádná obtíž, která by souvisela s vedením tahu.  

Ve srovnání výsledků nám statistická analýza potvrdila významně lepší výsledky 

žáků v Comenia Script.  

!

Pozorovaná hladina významnosti: p<0,05* 

TABULKA 13: KVALITA TAHU – POROVNÁNÍ  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM A VÝZKUM KUBÍNA 

písmo průměr σ hodnota významnosti p

klasická latinka 1,54 0,621 0,000

Comenia Script 0,93 0,7 0,000

písmo průměr σ hodnota významnosti p

klasická latinka 0,72 0,619 0,014

Comenia Script 0,94 0,588 0,014
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!
!
Vysvětlujeme si to podobně jako u tvaru písmene. Písmo Comenia Script je ve své 

podstatě tvarově snadnější. Proto žák nemusí vynaložit takové úsilí v jeho realizaci. 

Tah a kvalita tahu je spojena s úrovní grafomotoriky a uvolněností ruky. Čím víc je 

ruka v sevření, tím víc bude docházet k odchylkám a narušením ve vedení tahu.  

!
ČITELNOST 

U „klasické“ latinky jsme písemné projevy hodnotili takto: 8 % třeťáků mělo více než 

polovinu textu nečitelnou, 63 % dětí mělo místy nečitelný písemný projev. A diktát, 

u něhož neměl čtenář žádný problém s přečtením, odevzdalo 29 % pisatelů. 

Ve skupině třeťáků v Comenia Scriptu jsme neviděli ani jednu práci, kterou 

bychom hodnotili jako nečitelnou. Místy nečitelné písemné projevy odevzdalo 22 % 

dětí. U zbylých 78 % pisatelů jsme jako hodnotitelé neměli žádný problém 

s čitelností písemných prací. 

Tento výsledek byl vzhledem k výše uvedeným analýzám očekávatelný. Písemné 

práce žáků píšících Comenia Script vyšly výrazně kvalitnější v oblasti čitelnosti. Toto 

tvrzení potvrdila také statistická analýza.  

!

Pozorovaná hladina významnosti: p<0,05* 

TABULKA 14: ČITELNOST – POROVNÁNÍ  |  ZDROJ: VLASTNÍ VÝZKUM A VÝZKUM KUBÍNA !
Vzhledem k tomu, že v kritériu čitelnost se zrcadlí všechna ostatní kritéria vycházející 

z grafomotoriky. Ta, kromě udržení na lince, vyšla statisticky významně lépe u písma 

Comenia Script. Dalo se předpokládat, že i čitelnost bude lepší, to se nám potvrdilo. 

A jaké jsou důvody? Opět je vidíme v tvarových základech písma Comenia Script. 

Na rozdíl od „klasické“ latinky je tvarově jednodušší, v zápisu bude zřejmě také 

písmo průměr σ hodnota významnosti p

klasická latinka 1,21 0,571 0,000

Comenia Script 1,78 0,418 0,000
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rychlejší. Dá se předpokládat, že pro žáky bude jednodušší na osvojení, proto si 

myslíme, že ho dítě dokáže rychleji používat. S tím souvisí také to, že bude žáky 

více motivovat. 

Touto prací jsme chtěli přispět k dalším výzkumům, zabývajícím se písmem 

Comenia Script. Přestože je nový model psacího písma téma, které vyvolává 

celospolečenskou diskusi, stále není dostatek relevantních výzkumů, které by se 

zabývaly např. variabilitou vývoje písemného projevu. Jakým způsobem dochází 

k osvojování dovednosti psaní? Které funkce tuto dovednost ovlivňují a jaký je mezi 

nimi vztah? Které aspekty písma mohou predikovat specifickou poruchu učení? 

apod. To jsou otázky, na které by mohlo být odpovězeno v dalších výzkumných 

pracích.  

Námi prezentované výsledky by mohli pomoci učitelům na prvních stupních, 

jejichž primárním úkolem je naučit své žáky číst a psát a počítat, čímž pokládají 

základy jejich vzdělání. Další skupinou odborníků, pro které by mohly být poznatky 

z naší práce přínosné, jsou pracovníci školních poradenských pracovišť, neboť 

právě ti jsou v dalším stupni péče o žáka v případě, že nepomohla individualizovaná 

pomoc učitele (Mertin, Kucharská, 2007). 

Současná škola klade na učitele poměrně vysoké nároky, neboť by měli svou 

výuku přizpůsobit individuálním potřebám dítěte. Aby tomuto požadavku mohli 

vyhovět, musí poznat, ve kterých oblastech psaní dítě podporu potřebuje a 

ve kterých ne. Jaké chyby jsou pro danou věkovou skupinu typické a jaké by je měli 

upozornit na možnou obtíž? V případě, že se bude jednat o učitele na začátku své 

praxe, nebude mít dostatečné zkušenosti ke zhodnocení úrovně písemného projevu 

svého žáka. A právě k tomuto hodnocení by mohla sloužit námi upravená hodnotící 

škála, kde jsme se snažili co nejjasněji definovat jednotlivá hodnotící kritéria. 

!
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ZÁVĚR 
Základním cílem této práce byl popis písemného projevu žáka třetí třídy, který píše 

v novém modelu psaní Comenia Script. Zároveň nás zajímalo, jestli má na podobu 

písemného projevu vliv metoda, kterou jsou děti vyučovány. Třetí oblastí, kterou 

jsme chtěli prozkoumat, byla struktura chyb. Pokusili jsme se odlišit, jaké obtíže jsou 

v daném věku typické a neměly by učitele znepokojovat a naopak jaké projevy by 

nás měly upozornit na případný problém.  

Jelikož ústředním tématem naší práce bylo písmo Comenia Script, považovali 

jsme za nutnost se s ním podrobně seznámit. Ač je považováno za písmo 

grafomotoricky jednodušší, dávající větší prostor pro doplnění o individuální prvky 

pisatele, tak má svá pravidla. Téměř všechny grafémy mají jednu doporučenou 

podobu, pouze u grafémů „f, k, y, R, 3, 4“ si může žák vybrat ze dvou tvarových 

variant. Mezi charakteristiky písma, které Lencová nechává zcela na rozhodnutí 

uživatele písma, patří sklon a napojování. Comenia Script je všeobecně považováno 

za nespojité písmo, ale Lencová ve své metodice (2010) připouští, že ligatury možné 

jsou, neboť vznikají v přirozeném pohybu ruky během psaní.  

Vzhledem k tomu, že jsme v hodnocení písemných projevů pracovali také s 

oblastí gramatiky, bylo nutné seznámit se s očekávanými výstupy prvního období 

školního vzdělávání v oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Těmto výstupům jsme 

museli přizpůsobit některá kritéria v navržené hodnotící škále.  

Vycházíme-li z primárního cíle, potřebovali jsme najít nějaký nástroj, 

prostřednictvím něhož bychom získané písemné projevy hodnotili. Nejprve jsme 

„sáhli“ po běžně používaných poradenských systémech (Matějček, Novák, 

Zelinková). Všechny popisovaly kritéria, kterých by si měl posuzovatel v hodnocení 

písma všimnout, ale u všech absentovaly jakékoli normy. Proto jsme se rozhodli 

pracovat s hodnotící škálou Jany Veverkové (2011), kterou jsme museli podrobit 

úpravám, aby kvalitně popisovala písemné projevy v našem vzorku. 

Námi upravená hodnotící škála se sestávala ze čtyř subškál: „Projevy vážící se 

na grafomotoriku“, „Chybovost“, „Práce s chybou“, „Projevy vážící se na gramatiku“.  
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První oblast sestávala ze sedmi položek, poslední subškála z devíti položek. 

Každé kritérium bylo hodnoceno na bodové škále 0 – 2, přičemž 0 značila 

výraznější obtíže a 2 bezchybný výkon. Škála a pravidla hodnocení byla totožná jak 

pro metody výuky, tak pro modely psaní. Vzorek dat tvořilo 90 písemných prací 

žáků třetích tříd. Jelikož žáci byli vyučováni v různých metodách čtení a psaní, mohli 

jsme výsledky porovnávat. Díky analýzám jsme získali ucelenou představu o podobě 

písemného projevu žáků píšících v modelu Comenia Script ve třetí třídě.  

Náš výzkum potvrdil, že písmo Comenia Script plní svou základní funkci, kterou 

je čitelnost. Proto předpokládáme, že může více vyhovovat dětem, u nichž se dají 

očekávat problémy v oblasti psaní (deficity v motorické oblasti, vizuální potíže 

apod.). Přestože má tento model písma dobré předpoklady k úhlednosti, tak jsme 

v oblasti grafomotoriky zaznamenali problémy s kvalitou tahů a udržením písma 

na lince. Obě kritéria mohou souviset s nedostatečně uvolněnou rukou a křečovitým 

vedením ruky. Přestože už se ve třetí třídě nevěnuje pozornost cvičením na uvolnění 

ruky, rozhodně bychom ho doporučili zařazovat do výuky. 

Diktát typického žáka třetí třídy bude obsahovat gramatické chyby, zároveň je 

pravděpodobné, že si nezvládne opravit všechny chyby sám, proto bychom i v této 

oblasti doporučili vést žáky k práci se svou chybou.  

Nejčastější chyby, které jsme objevili v našem vzorku, byly: nedodržení počtu 

hlásek, obtíže v měkkosti a délce hlásek. Obě mohou souviset s obtížemi 

ve sluchové diferenciaci, proto by bylo vhodné ji během výuky trénovat. 

Na základě tohoto výzkumu zcela souhlasíme se závěry Wildové (2012), která 

písmo Comenia Script označila za písmo, které je vhodnou alternativou pro 

„klasickou“ latinku. Jsme toho názoru, že je vždycky dobré mít možnost výběru. 

Nepovažujeme za nutné písmo Comenia Script zavádět plošně, ale rozhodně je 

skupina dětí, pro které, díky tomuto grafickému modelu, nebude psací písmo 

nepřekonatelnou překážkou.  

!
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