
Příloha I.

Srovnání grafodiagnostiky

AUTOR POČET 

DĚTÍ

VĚK ZPŮSOB 

VYŠETŘENÍ

VÝSLEDEK

Bo et al. 

(2014)

12 s DCD

29 bez DCD

7-12 let Digitální tablet Vysoká časová nikoli prostorová 

variabilita

Prunty et al. 

(2014)

28 s DCD 

28 bez DCD

8-14 let Digitální tablet Více pauz uprostřed slov, 

nepřítomnost automatičnosti

Jolly, Gentaz 

(2013)

1 s DCD (7 

let)

85 bez DCD 

(6-7 let)

88 bez DCD 

(7-8 let)

7 let (s 

DCD)

6-8 let 

(bez 

DCD)

Digitální tablet Podobné mladším dětem, nižší 

plynulost, vyšší psací rychlost

Prunty et al. 

(2013)

28 s DCD 

28 bez DCD

8-14 let Digitální tablet Vyšší počet pauz při psaní

Rosenblum et 

al. (2013)

29 s DCD 

29 bez DCD

11-12 let Digitální přístroj 

(arabský rukopis)

Delší doba pera v kontaktu 

s papírem i pauz, nižší čitelnost, 

horší prostorové uspořádání a menší 

plynulost v 1. Min

Cheng et al. 

(2011)

37 s DCD 

93 bez DCD

7-8 let Počítačová 

analýza pohybu

Děti z Taiwanu lépe čtou než 

anglicky mluvící děti (logografická 

povaha písma)

Chang, Yu 

(2010)

33 s DCD 

(DR), 39 bez 

DCD (DR), 22 

bez DCD (bez 

DR)

Průměrný 

věk 7 let a 

7 měsíců

Digitální tablet

(arabský rukopis)

Automatizace pohybu pomalejší, 

rychlejší tah pera (jednoduchý 

znak), menší rychlost i tlak na pero 

(složitý znak)



Bo et al. 

(2008)

10 s DCD

31 bez DCD

Průměrný 

věk 9,03 

(s DCD) 

8,62 (bez 

DCD)

Souvislý a 

nesouvislý kruh a 

linka

Poškození mozečku u určité 

podskupiny dětí s DCD

Le Lostec 

(2008)

4 s DCD 9; 6,5; 12; 

6 a 13 let

Přepisování a 

obtahování věty, 

dvakrát napsat 

jedno písmeno

Vždy jiný způsob deformace písma, 

horší automatizace

Rosenblum, 

Livneh-

Zirinski (2008)

20 s DCD

20 bez DCD

7-10 let Elektronický 

tablet (hebrejský 

rukopis)

Delší pauzy, méně čitelný a 

organizovaný text, více oprav, delší 

doba, když bylo pero v kontaktu 

s papírem, tlak na pero menší

Smits-

Engelsman et 

al. (2006)

48 s DCD

48 bez DCD

6-11 let Cílené pohyby 

perem na XY 

tabletu

Překročení střední linie nevede 

k degradaci pohybu

Smits –

Engelsman, 

Niemeijer, van 

Galen (2001)

125 dětí

12 (DR)

12 (DR)

Průměrný 

věk 8,4 let

M-ABC 34% ze 125 dětí mělo problém 

s rukopisem



Příloha II.

Srovnání diagnostiky okulomotoriky

AUTOR POČET DĚTÍ VĚK ZPŮSOB 

VYŠETŘENÍ

VÝSLEDEK

Ferguson et al. 

(2015)

40 s DCD

40 bez DCD

6-10 let Sledovat bod po 

kruhové trajektorii 

(na obrazovce) a 

zaznamenávat ho na 

digitální tablet

Horší výsledky při 

normálním i 

zhoršeném vidění

Biancotto et al. 

(2011)

9 s DCD

27 bez DCD

7-9 let Kinematická analýza 

úkolu dosáhnout pro 

něco a uchopit to

Širší otevření úchopu 

(převážně při 

vyřazení zraku)

Gheysen et al. 

(2011)

18 s DCD 

20 bez DCD

8-12 let Stisk tlačítka 

odpovídajícího místu, 

kde se objeví 

hvězdička

Horší učení vizuo-

motorického sledu

Elders et al. 

(2010)

7 dospělých

8 s DCD

10 bez DCD

(20-28 let)

s a bez 

DCD (7-9 

let)

Optoelektronický 

přístroj (vypočítá 

prostorové a časové 

údaje o pohybu)

Pohyby hlavou 

zabraly více času (při 

pozorování cíle i 

ukazování na cíl)

Williams et al. 

(2006)

18 s DCD

18 bez DCD

7-11 let Rozlišení pravé nebo 

levé strany, rozlišení 

jestli je 5 a F napsáno 

správně nebo 

zrcadlově

Horší pokud děti 

viděly celé tělo při 

poznávání stran, 

alfanumerický úkol 

bez rozdílu

Wilmut, Wann, 

Brown (2006)

7 s DCD

10 bez DCD

7 let 3D kinematická 

analýza pohybu ruky

Oddalování pohybu 

ruky, dokud oko 

nezaměří cíl, 

pomalejší a méně 

přesný pohyb ruky



Zoia et al. (2005) 26 s DCD

26 bez DCD

7-8 let

9-10 let

Dosažení cíle 

ipsilaterálně nebo 

kontralaterálně 

(zhoršené nebo 

normální vidění)

Trajektorie pohybu 

delší a více zakřivená, 

doba zpomalení delší 

(stejné pro obě 

věkové skupiny i pro 

obě zrakové 

podmínky)

Kagerer et al. 

(2004)

7 s DCD

7 bez DCD

6-8 let 45° rotace papíru při 

kreslení

Horší prostorová 

přesnost a vyšší 

pohybová variabilita

Van Waelvelde et 

al. (2004)

36 s DCD

36 bez DCD

9-10 let Chytání míče, 

skákání, M-ABC, 

VMI

Ve všech testovaných 

úkolech děti s DCD 

horší

Rodger et al. 

(2003)

20 s DCD 4-8 let VMI, DMQs, M-

ABC

Nejhorší skóre pro 

jemnou motoriku



Příloha III.

Srovnání diagnostiky úchopu a pohybů prstů

AUTOR POČET DĚTÍ VĚK ZPŮSOB VYŠETŘENÍ VÝSLEDEK

Tallet et al. 

(2013)

12 s DCD

12 bez DCD

7-10 let Synchronizace poklepávání 

prstů s metronomem 

(inhibice prstů ruky, která 

neprovádí pohyb)

Přetrvávající 

potíže s inhibicí

Oliveira et al. 

(2006)

48 bez DCD

16 s DCD

7,9-11 let 

(bez 

DCD)

9 let (s 

DCD)

Senzory snímající sílu (stisk 

2. prstu, štipec)

Štipec- nestálost 

při konstantní síle, 

stejné množství 

maximální síly

Volman et al. 

(2006)

10 s DCD

16 bez DCD

Průměrný 

věk 7 let

(s DCD)

7,4 let 

(bez 

DCD)

Souhra ruka-ruka, ruka-

homolaterální noha, ruka-

kontralaterální noha, 

frekvence snímána 

metronomem, podložky 

snímající pohyb pod rukama 

i nohama

Vždy méně 

stabilní vzor, 

koordinační 

souhra ruka-noha 

horší

Rodger et al. 

(2003)

20 s DCD 4-8 let Hodnocení úchopu při 

stříhání a psaní 

videozáznamem

21% dětí méně 

propracovaný 

úchop, 31% 

pohyb celé ruky, 

ne jen prstů

Volman, Geuze, 

(1998)

24 s DCD

24 bez DCD

7-12 let Návlek na prst snímající 

pohyb vyhodnocený 

počítačem (flexe a extenze 

metacapofalangeálního 

kloubu ukazováku  při 

rytmickém pohybu)

Méně stabilní a 

nestálé kmity



Příloha IV.

Srovnání diagnostiky rovnováhy

AUTOR POČET DĚTÍ VĚK ZPŮSOB 

VYŠETŘE

NÍ

VÝSLEDEK

Jelsma et al. 

(2015)

28 s DCD 

(Nizozemsko)

17 s DCD 

(Jihoafrická 

republika)

21 bez DCD 

(Nizozemsko)

5-11 s DCD 

(Nizozemsko)

6-10 s DCD 

(Jihoafrická 

republika)

Wii Fit –

balanční 

deska 

snímající 

pohyb 

(videohra –

lyžařský 

slalom)

Pomalejší rychlost 

motorického učení složitého 

balančního úkolu (kulturní 

zázemí nehraje roli)

Fong et al. 

(2013a)

58 s DCD

46 bez DCD

6-11 let Deska 

snímající 

tlak

Vyšší využití kyčlí ke 

zlepšení rovnováhy 

v senzoricky náročných 

podmínkách

Fong et al. 

(2012b)

22 s DCD

19 bez DCD

Průměrný věk 7 let 

a 6 měsíců (s DCD) 

6 let a 11 měsíců 

(bez DCD)

SOT, 

posturograf

Větší výkyvy boků při 

spoléhání na vestibulární 

podněty

Kane, Barden 

(2012)

11 s DCD

11 bez DCD

7-14 let Povrchová 

EMG

Opožděná aktivace m. 

tibialis anterior, bilaterálně 

obliquus externus a m. 

transversus 

abdominis/obliquus internus

Fong et al. 

(2008)

81 s DCD

67 bez DCD

6-12 let SOT, 

M-ABC 2

Snížená senzorická 

organizace řízení rovnováhy

Laufer et al. 

(2008)

26 s DCD

20 bez DCD

Průměrný věk 5,1 (s 

DCD) 

5 let (bez DCD)

Podložka 

snímající 

tlak

Větší výkyvy v tlaku a větší 

amplitudy výchylek tlaku



Tsai et al. 

(2008)

64 s DCD

71 bez DCD

9/10 let Deska 

měříci sílu 

tlaku

Horší stoj na nedominantní 

noze s otevřenýma i 

zavřenýma očima

Cherng et al. 

(2007)

20 s DCD

20 bez DCD

4-6 let Deska 

snímající 

sílu tlaku

Při všech 

somatosenzorických 

podmínkách horší výsledky, 

především na nestabilní 

ploše

Geuze (2005) 12 (6-8 let)

14 (9-11 let)

13 s DCD 

(balanční 

potíže)

13 kontrolní 

skupina

6-8 let (bez DCD)

9-11 let (bez DCD)

6-11 let (s DCD 

+balanční potíže)

6-11 let (kontrolní 

skupina

EMG

Deska 

zachycující 

sílu tlaku při 

stoji

Neoptimální kontrola 

rovnováhy, nekonzistentní 

timing svalů, chybějící 

automatizace

Geuze (2003) 24 s DCD

24 bez DCD

6-12 let (s i bez 

DCD)

6-7 let (bez DCD)

10-11 let (bez 

DCD)

EMG

Deska 

snímající 

silu

Horší stoj na 1DK se 

zavřenýma očima, při stoji 

na nepreferované noze 

(větší koaktivace svalů 

horní a dolní části DK)

Johnston et al. 

(2002)

32 s DCD

32 bez DCD

8-10 let EMG Delší reakce na vizuální 

podněty, předčasná aktivace 

– přední deltový sval, horní 

i spodní m.trapezius, m. 

latissimus dorsi, erector 

spiae, pozdější aktivace 

přímý břišní sval a šikmé 

břišní svaly



Příloha V.

Shrnutí diagnostiky chůze a běhu

AUTOR POČET DĚTÍ VĚK ZPŮSOB VYŠETŘENÍ VÝSLEDEK

Diamond et al. 

(2014)

11 s DCD

11 bez DCD

9-12 let 3D pohybová analýza Pomalejší běh, 

nižší generování 

síly v kotníku při 

odrazu, větší 

generování síly 

flexorů kyčelního 

kloubu při začátku 

pohybu

Deconick et al. 

(2010)

12 s DCD

12 bez DCD

7-9 let 3D kinematická analýza

(chůze přes překážku)

Medio-laterální 

rychlost a 

amplituda těžiště 

vyšší

Chia et al. (2010) 17 s DCD

14 bez DCD

(chlapci)

Průměrný 

věk 8 let a 

7 měsíců

Spotřeba kyslíku, vnímaná 

námaha při chůzi a běhu

Vyšší hodnocení 

vnímané námahy 

při běhu, potíže 

s dosáhnutím 

maximální 

spotřeby kyslíku

Cherng et al. 

(2009)

14 s DCD

28 bez DCD

4-6 let Chodník s elektronickým 

systémem

Při dvojím úkolu 

horší motorika, 

kognitivní úkol 

ovlivnil chůzi

Deconick et al. 

(2006a)

10 s DCD

10 bez DCD

Průměrný 

věk 7,4 let

3D kinematická analýza 

(chůze na běžícím páse)

Kratší kroky 

s vyšší frekvencí, 

vyšší předozadní 

výchylky, menší 

plantární flexe 

kotníku při odrazu 

a vyšší flexe kolene



Deconick et al. 

(2006)

12 s DCD

12 bez DCD

7-9 let 3D kinematická analýza 

(zraková kontrola při 

chůzi)

Ve tmě kratší krok 

s nižší frekvencí, 

zvýšení medio-

laterálních exkurzí 

těžiště



Příloha VI.

Shrnutí diagnostiky chytání míče

AUTOR POČET DĚTÍ VĚK ZPŮSOB 

VYŠETŘENÍ

VÝSLEDEK

Astill, Utley 

(2008)

10 s DCD

10 bez DCD

7-10 let 3D kinematická 

analýza

(15 x chytit obouruč 

míč)

Delší transportní fáze, 

iniciace pohybu i doba 

pohybu, fáze úchopu 

zahájena dříve, 

maximální rozevření 

úchopu větší

Utley, Astill 

(2007)

18 s DCD

18 bez DCD

7-10 let Videonahrávka

(10x chytit obouruč 

míč)

Nižší vývojová úroveň 

pro pohyb paží a těla 

při chytání

Utley et al. (2007) 8 s DCD

8 bez DCD

7-8 let 3D kinematická 

analýza

(20 x chytit míč)

Méně často chytili míč, 

menší rozsah pohybu, 

lokty více rigidní



Příloha VII.

Shrnutí výsledků elektroencefalografie

AUTOR POČET DĚTÍ VĚK ZPŮSOB VYŠETŘENÍ VÝSLEDEK

Wang et al. 

(2014)

23 s DCD

23 bez DCD

9-10 let EEG (pozornost –

zaměření cíle okem a 

následné sešlápnutí 

pedálu)

Pomalejší reakce, 

nižší theta modulace, 

která může odrážet 

deficit v orientaci 

pozornosti

Pangelinan et al. 

(2013)

14 s DCD

20 bez DCD

6-12 let EEG (vizuomotorický 

úkol kreslení)

Menší zapojení 

kortikálních 

motorických oblastí 

u mladších, u 

starších větší 

zapojení

Albaret, Chaix 

(2012)

24 s DCD

60 bez DCD

8-12 let EEG Neschopnost 

zlepšení v určitém 

úkolu při jeho 

opakování

Tsai et al. (2012) 24 s DCD

30 bez DCD

Průměrný 

věk 11,58 

(s DCD) 

11,67 (bez 

DCD)

EEG (zrakově prostorová

pracovní paměť)

Deficit zrakově-

prostorové pracovní 

paměti

Tsai et al. (2009) 28 s DCD

26 bez DCD

9-10 let EEG (reakce na vizuální 

cíl)

Pomalejší 

identifikace cíle, 

menší schopnost 

v interhemisférické a 

kognitivně 

motorické rychlosti 

přenosu



Příloha VIII.

Seznam zkratek

ABD - Atypical Brain Development 

ADHD - attention-deficit/hyperaktivity disorder

BHK - stručného hodnocení dětského rukopisu

BOTMP - Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 

BRWCT - the Basic Reading and Writing Test 

CKP – centrální koordinační porucha

ComPET – Computerized Penmanship Evaluation Tool (počítačový nástroj hodnotící   

rukopis)

CRAT - Testy the Chinese Reading Achievement Test 

CS – cramped synchronized, křečovitě synchronizované

DASH - the Detailed Assessment of Speed of Handwriting

DCD – Developmental coordination disorder

DMO – dětská mozková obrna

DMQs - Developmental Motor Quotients 

DSM-IV – diagnostický a statistický manuál mentálních poruch

DCD-Q - Developmental Coordination Disorder Questionnaire 

DR – deficit rukopisu

EEG – elektroencefalografie

EMG – elektromyografie

GM – general movements, generalizované pohyby

HHE - Hebrew Handwriting Evaluation

HPSQ - The handwriting proficiency screening questionnaire 

IMD - vnitřní tvoření modelů 

KNR - pohybovou redundancí/nadbytkem 



LSOT - Locomotor sensory organization test

m. – musculus

MABC - the Movement Assessment Battery for Children 

MABC-2 - Movement Assessment Battery for Children-2

MBD – minimal brain dysfunction

MCD - minor coordination dysfunction 

MHA - the Minnesota Handwriting Assessment

MND - minimal neurological dysfunction

MSRT - the Motor Performance School Readiness Test 

PSW - pozitivní pomalé vlny 

ROM – range of movement

SOT – the sensory organization test

SQT - školního dotazníku pro učitele 

TOMI - Test of Motor Impairment 

VMI - Visual-Motor Integration (vizuomotorické integrace)

ZŠ – základní škola


