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Abstrakt diplomové práce: 

Diplomová práce  se  věnuje diagnostice a  terapii tužkového úchopu při  nácviku 

grafomotoriky u  dětí předškolního věku. Práce popisuje a  hodnotí možnosti využití 

grafomotorické pomůcky, která byla vyvinuta ve  spolupráci se  Společným 

pracovištěm fakulty biomedicínského inženýrství FBMI a  1. LF, pro  účely testování 

tužkového úchopu. Grafomotorická pomůcka měří tlak stisku jednotlivých prstů 

zapojených při tužkovém úchopu. 

Teoretická část  zahrnuje vybrané odborné poznatky týkající se  grafomotoriky a  jejího 

vývoje. Podrobně se  věnuje diagnostice a  terapii tužkového úchopu, který 

je  důležitým aspektem při  vývoji grafomotoriky. Teoretická část dále popisuje obtíže 

v  grafomorice u  dětí předškolního věku a  grafomotorické pomůcky pro  nácvik 

správného úchopu psacího náčiní. Závěr teoretické části je  věnován terapii úchopů 

a  nácviku grafomotoriky z  pohledu ergoterapeuta. Praktická část práce 

má  za  cíl  zjistit za  použití speciálně vyvinuté grafomotorické pomůcky přítlak prstů 

zapojených při  tužkovém úchopu u  zdravé populace dětí předškolního věku 

a  doporučit další možnosti využití nové grafomotorické pomůcky při  nácviku 

grafomotoriky. 
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ABSTRACT: 

The  main topic of  my diploma thesis is  the  diagnosis and  the  therapy 

of  handwriting training of  hand grasp in  preschool children. This diploma thesis 

describes and  evaluates possibilities of  using a  handwriting tool, which 

was  developed in  cooperation with Centre for  Biomedical Engineering and  1. Faculty 

of  Medicine, for  hand grasp testing. A  handwriting tool measures fingers grip pinch 

while the  fingers are used in  hand grasp.  

The  theoretic part comprehend useful findings about handwriting, its  development. 

In  detail it  is  focused on  diagnosis and  therapy of  hand grasp, which 

is  an  important aspect in  handwriting development. This theoretic part also includes 

description of  handwriting disabilites in  preschool children and  description 

handwriting tools, which are used for  correct hand grasp training. The  conclusion 

of  the  theoretic part is  focused on  therapy of  hand grasp and  handwriting training 

from the  ergotherapist point of  view.  

The  goal of  the  practical part is  to  find out  fingers pinch in  hand grasp in  normal 

healthy preschool children using a  specialy developed handwriting tool 

and  to  recommend another possibilites of  using this new  tool in  handwriting training.  
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ÚVOD 

Písemný projev je vedle řeči základem lidské komunikace a patří k základním aspektům 

lidské vzdělanosti. Dovednost psaní je pro člověka důležitým předpokladem 

pro  samostatné činění právních úkonů během celého života. Náprava vrozených 

či  z různých důvodů získaných obtíží při úchopu psací potřeby je proto oblastí, která 

si  zasluhuje stále hlubší rozvoj poznatků v rámci oboru ergoterapie. 

Psaní se učí děti hned v prvním ročníku základní školní docházky, ale jeho nácvik 

začíná již v předškolním věku. Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby si dítě 

již v předškolním věku vytvořilo správný tužkový úchop a dosáhlo určitého stupně 

rozvoje grafomotoriky. Nerozvinutá grafomotorika a obtíže v grafomotorických 

dovednostech bývají důvodem pro odklad školní docházky.  

Existuje řada publikací, které se zabývají grafomotorikou a jejím nácvikem z hlediska 

pedagogického, ale problematika doposud není uceleněně zpracována z pohledu oboru 

ergoterapie. Ergoterapeut používá sobě vlastní diagnostické metody a prostředky, 

pomocí kterých zjišťuje specifika problémů klienta a plánuje terapeutický postup. 

Ergoterapeutické vyšetřovací metody jsou specifické v tom, že se zaměřují 

na  zjišťování příčin problémů v provádění aktivit. Tato diplomová práce se úzce 

zaměřuje na úchop psací potřeby, jeho správný nácvik a odstranění případných obtíží 

u  dětí předškolního věku. Práce poukazuje na možnosti v testování úchopů, které 

se  mohou u dětí použít.  

Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole jsou shrnuty poznatky 

o grafomotorice, druhá kapitola obsahuje vybranné poznatky o úchopech a jejich 

diagnostice. Třetí kapitola teoretické části práce je věnována nácviku a terapii úchopu 

v  rámci grafomotoriky z pohledu ergoterapeuta.  

Zdroje použité pro tuto práci pochází od českých i zahraničních autorů a hlavním 

aspektem při výběru literatury byla aktuálnost a přímá souvislost stématem. Studie 

uvedené v diplomové práci jsou převážně zahraniční a při výběru byl brán zřetel 

na  rok vydání z důvodu validity a aktuálnosti informací.  
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Mezi hlavní zdroje teoretické části práce patří publikace Diagnostika grafomotoriky 

a  psaní (Opařilová, 2014), Grafomotorika a  počáteční psaní (Mlčáková, 2009) 

a  Jemná motorika (Vyskotová, Macháčková, 2013). 

Při překladu pojmu „grafomotorika“ ze studií v anglickém jazyce se setkáváme 

se dvěma pojmy, a to jak „graphomotor“ tak „handwriting“.  Oba dva tyto pojmy 

se objevují u fyziologických i ergoterapeutických studií. V této diplomové práci byl 

použit pojem „handwriting“, protože jeho význam úžeji souvisí s grafomotorikou 

při  psaní, kdežto pojem „graphomotor“ je obecnější a nemusí se týkat pouze 

zaznamenávání psací pomůckou. 

Jednou z uváděných obtíží při nácviku grafomotoriky, jak u zdravé populace dětí, 

tak  u dětí se specifickými poruchami psaní, je nesprávný tužkový úchop. Držení 

psacího náčiní je křečovité, dítě příliš tlačí na psací náčiní a má potíže s prováděním 

tahů. Otázka tlaku prstů zapojených při tužkovém úchopu je předmětem praktické části 

této diplomové práce. Do kompetence ergoterapeuta spadá kromě jiných činností podle 

vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků 

a  jiných odborných pracovníků, navrhování kompenzačních a technických pomůcek, 

pomocí kterých ergoterapeut provádí vyšetření zaměřené na analýzu činnosti klienta.  

Cílem praktické části práce je zjistit, zda se mění přítlak prstů na psací náčiní s věkem 

dětí a zhodnotit možnosti využití uvedené speciálně vyvinuté grafomotorické pomůcky 

v testování tužkového úchopu u dětí předškolního věku. Pro zjištění přítlaku 

jednotlivých prstů zapojených při tužkovém úchopu byla vyvinuta ve spolupráci 

se  Společným pracovištěm fakulty biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF v roce 

2015 nová grafomotorická pomůcka. Tato pomůcka měří pomocí tlakových senzorů 

přítlak tří prstů zapojených v tužkovém úchopu při aktivní činnosti psaní určené linie.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 VÝBĚR VÝCHOZÍCH POZNATKŮ O GRAFOMOTORICE 

1.1  Vymezení základních pojmů 

Motorika je celková pohybová schopnost člověka, která je prvním prostředkem 

v  procesu poznávání okolního světa a podílí se na vývoji kognitivních funkcí 

(Zelinková, 2001). 

Jemná motorika je definována jako schopnost obratně kontrolovaně manipulovat 

malými předměty v malém prostoru. Do jemné motoriky se zahrnují všechny pohybové 

aktivity prováděné drobnými svalovými skupinami rukou, které vyžadují při plnění 

motorického úkolu zejména přesnost. Jemná motorika je typická pro kreativní aktivity 

člověka, při kterých vytváří různé předměty a výtvory zejména pomocí rukou. 

Do  jemné motoriky se však zahrnují také pohybové aktivity prováděné drobnými 

svalovými skupinami úst (oropulace) či nohou (pedipulace). K jemné motorice 

se  kromě manipulačních aktivit, logomotoriky, oromotoriky, mimiky, vizuomotoriky 

a  řadí grafomotorika (Vyskotová, Macháčková, 2013). 

Jemná motorika je opakem hrubé motoriky a uplatňuje se v jemných pohybech rukou, 

prstů a palce, obvykle v koordinaci se zrakovou kontrolou. Podle svalových skupin 

do  jemné motoriky zařazujeme pohyby, které vykonává dutina ústní (orální motorika) 

a  pohyby, které se uplatňují při grafických činnostech (Krivošíková, 2011). 

Manipulace je manuální činnost při vykonávání složitých prací, odborný způsob 

zacházení s objektem. Manipulace zahrnuje pohyby jednotlivých segmentů rukou nutné 

pro práci s předměty nebo vyjadřování myšlenek jako způsobu nonverbální komunikace 

s lidmi (Vyskotová, Macháčková, 2013).  

Vyskotová a Macháčková (2013) uvádějí, že Véle v roce 1997 definoval v monologii 

„Kineziologie pro klinickou praxi“ manipulaci jako záměrný cílený ideokinetický 

(vědomý, mozkovou kůrou řízený) pohyb charakteristický pro homo sapiens sapiens, 

který je schopen tvůrčí činnosti. Pomocí manipulace je člověk schopen pečovat o sebe 

i jiné živé bytosti, dorozumívat se i vytvářet různé výrobky pro svou materiální 

i duchovní potřebu. Formy manipulace se navzájem prolínají a v různých formách 

stereotypních i originálních kombinacích.  
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K formám patří různé typy úchopů, úderů a tlaku prsty či dlaní. Člověk zapojuje 

při  manipulaci jednu ruku (monomanuální činnost), obě ruce (bimanuální činnost), 

ale většina činností je prováděna oběma rukama. 

K manipulační funkci mají úzký vztah dva typy kožních vjemů. Dynamický dotekový 

tlak poskytuje informace o prostředí při prozkoumávání. Statický neboli setrvalý tlak 

poskytuje stálou zpětnou vazbu během držení předmětu (Vyskotová, Macháčková, 

2013). 

Manipulace má dvě hlavní složky – přenosovou a manipulační komponentu. Přenosová 

komponenta zahrnuje napřáhnutí končetiny k předmětu. Ruka se tvaruje do konfigurace 

vhodné uchopení s ohledem na velikost předmětu. Hlavní úlohu v této fázi má palec. 

Manipulační komponenta je obsažena ve vlastním úchopu a manipulaci, přičemž 

podléhá zrakové kontrole. Dochází ke konečnému nastavení pozice ruky a prstů. Větší 

roli u  této fáze má  ukazovák (Vyskotová, Macháčková, 2013).  

Psaní je  intenční psychomotorická činnost, jejímž cílem je  sdělit čtenáři pomocí písma 

informace, myšlenky či pocity. Písmo je  smluvený způsob používání symbolů 

a  kódování na  vizuální zápis jazyka. Z  hlediska kyneziologického se jedná o  soubor 

záměrných pohybů prováděných dominantní horní končetinou. K držení psacího 

nástroje a  manipulaci s ním  je  nutná souhra očí a ruky. Psaní vyžaduje gramotnost. 

Předpokladem úspěšného osvojení psaní je  dosažení určitého stupně rozvoje centrální 

nervové soustavy s přiměřeným rozvojem symbolických funkcí a  grafomotoriky 

(Vyskotová, Macháčková, 2013). 

Tužkový úchop je úchop psacího náčiní při  psaní. Psací náčiní se  drží pomocí bříšek 

palce a  prostředníčku a  shora jej  přidržujeme ukazováčkem. Malíková hrana ruky 

vytváří oporu. Mezi hrotem tužky a  prsty je  vzdálenost asi 3 cm. Při psaní aktivujeme 

zejména muskulus opponens pollicis, flexor pollicis brevis a  longus, flexor digitorum 

superficialis a  profundus, interossei palmares a  lumbricales (Vyskotová, Macháčková, 

2013). 
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1.2  Grafomotorika 

Grafomotorika je souhrn pohybových aktivit souvisejících s prováděním grafických 

činností jako je psaní, kreslení, malování, rýsování, obkreslování atd. Název 

grafomotorika pochází z  řeckého slova grafo (psaní, písemný) a  latinského slova 

motus (pohyb). (Vyskotová, Macháčková, 2013). 

Grafomotoriku dále autoři popisují jako soubor psychomotorických činností, které 

jedinec vykonává při  psaní či kreslení (Opatřilová 2014, Looseová, Piekertová, 

Dinerová, 2011). 

Bednářová a  Šmardová (2006) definují pojem grafomotorika jako tu  část  jemné 

motoriky a  psychických funkcí, které jsou potřebné pro  kreslení a  psaní. Její úroveň 

souvisí s  vývojem jemné a  hrubé motoriky a  pohybovou koordinací. Z  psychických 

funkcí jsou to  především rozumové předpoklady, zrakové a  prostorové vnímání, 

senzomotorická koordinace a  pozornost.  

Průcha, Walterová, Mareš (2003) ke  grafomotorice doplňují, že  je  řízena psychikou, 

proto může být  nápomocna při  diagnostice psychických stavů (únavě, strachu), 

procesů, vlastností nebo při  diagnostice poruch a  nemocí jedince. 

Rozvoj grafomotoriky ovlivňuje celkový psychomotorický vývoj dítěte, kam  řadíme 

hrubou motoriku (motorické funkce paže, ramene a  lokte), jemnou motoriku prstů 

a  dlaně, motoriku očních pohybů, motoriku mluvidel a  vizuomotoriku (souhra mezi 

okem a  rukou). S  grafomotorikou také souvisí zrakové a  sluchové vnímání, 

koncentrace pozornosti a  lateralita. Vývoj grafomotoriky má  interindividuální 

charakter vzhledem k  vnitřním a  vnějším podmínkám každého dítěte. Počátky vývoje 

lze  zaznamenat mezi prvním a  druhým rokem života dítěte, základní grafomotorické 

dovednosti by  mělo dítě zvládat před vstupem do  základního vzdělávání (Opatřilová, 

2014). 

Pohyby při  grafomotorice vycházejí z  hrubé motoriky, z  pohybu velkých  kloubů. 

Uvolnění napětí a  práce  s  motorikou je  jednou z oblastí, na  které se  zaměřujeme 

u  dětí. Zhodnocení úrovně motorických  dovedností je  základním  předpokladem 

účelné intervence (Bednářová, Šmardová, 2006). 
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1.2.1 Fyziologické aspekty vývoje grafomotoriky 

Schopnosti a  funkce důležité pro  grafomotoriku  

Má -li  se  dítě naučit číst a  psát, potřebuje souhru a  vyváženost určitých dílčích 

funkcí. Důležitá je  úroveň určitých psychických a  motorických dovedností, především 

úroveň rozvoje jemné motoriky a  grafomotoriky. Za  neméně důležitý můžeme 

považovat rozvoj funkcí v oblasti sluchového vnímání, zrakového vnímání, orientace 

v prostoru, v oblasti vnímání schématu těla, funkce intermodality a  seriality. Tyto 

pojmy jsou uvedeny níže tak, jak  je  popisuje Spáčilová a Šubová (2004). 

Mezi dílčí funkce v  oblasti zraku patří v první řadě schopnost zrakové diferenciace. 

Jedná se  o  schopnost rozlišení rozdílných tvarů, určení stejných tvarů, rozlišení tvarů 

nakreslených v  ose  nahoře - dole a  tvarů nakreslených zrcadlově. Děti s  deficity 

v  této funkci mají potíže při  psaní, kdy  některá písmena či  číslice zaměňují, jiná píší 

zrcadlově.  

Další funkce je  zraková pozornost, tj. schopnost rozlišit figuru a pozadí. Jedná 

se  schopnost vydělit část z celku a  současně vnímat celostně. S  těmito dovednostmi 

je  v  podstatě spojená zraková analýza a  syntéza, tedy rozložení a  spojení tvarů 

a  celků.  

Důležitou funkcí je  také zraková paměť. Jde o schopnost postřehnout a zapamatovat 

si  více zrakových vjemů. Dítě s  vadou této funkce si  obtížně zapamatovává písmena 

a  číslice, vynechává je  při  psaní a  čtení.  

Funkce orientace v  prostoru se  projevuje především při  psaní, kdy  dítě musí 

být  schopné dodržovat velikost písmen a  rozvrhnout si  umístění na  stránce.  

Se  schopností orientovat se  v  prostoru souvisí i  vnímání vlastního těla. Jedná 

se  o  uvědomování si  schématu vlastního těla, zpřesnění koordinace pohybů. Pro  psaní 

je  důležitá vysoká míra rozvoje jemné motoriky, vysoká míra přesnosti a  koordinace 

mnoha svalových skupin. Navíc je  při  psaní nutné kontrolovat pohyby ruky zrakem. 

Proto se  na  této činnosti podílí i  koordinace ruky a  oka  za  pomoci vyšších struktur 

neuropsychických mechanismů, tzv. vizuomotorická koordinace. 
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Intermodalita je  další základní funkcí myšlení a  učení. Znamená vytváření spojů mezi 

jednotlivými smyslovými vjemy. Její podstatou je  schopnost spojovat obsahy z  jedné 

smyslové oblasti s  obsahy jiné smyslové oblasti. Nejjednodušším příkladem je  spojení 

předmětu s  jeho názvem. Ve  škole se  dítě učí  spojovat název písmene s  jeho 

grafickým symbolem, ve  chvíli kdy  se  tuto dovednost naučí je  teprve schopené číst 

a  psát.  

Poslední z  uvedených dílčích funkcí je  serialita. Vyjadřuje skutečnost, že  jednotlivé 

situace a  činnosti probíhají v  řadě za  sebou. Jedná se  o  pochopení posloupnosti, 

což  je  také důležité při  čtení a  psaní (Spáčilová, Šubová, 2004). 

Vývoj úchopu psací potřeby 

Následující stať obsahuje výběr poznatků o  fyziologickém vývoji úchopu psací potřeby 

a  zahrnuje porovnání poznatků českých i  zahraničních odborníků o  vývoji 

grafomotoriky u  předškolních dětí.  

Věk dítěte: 1 - 2 roky 

V  batolecím věku je  charakteristický úchop psací potřeby s  palcem nahoru. Malé děti 

teprve s  uchopováním psacího náčiní experimentují. Opatřilová (2014) uvádí, že  mezi 

prvním a  druhým rokem je  dítě schopné koordinovaných pohybů a  pokouší 

se  v  tomto období o  první záměrné čárání neboli zanechání stopy, kdy  tužku drží dítě 

celou dlaní a  pohyb vychází z  celého těla.  

Úchop tužky mezi 12. až  18. měsícem věku dítěte Erhardt (2009) nazývá ve  svých 

publikacích jako cylindrical grasp nebo palmar supinate - dlaňový úchop s prstem 

nahoru. 

Bednářová, Šmardová (2006) doplňují k  vývoji grafomotoriky mezi prvním a  druhým 

rokem života dítěte, že  od  11. až  13. měsíce dítě zvládá jemný pinzetový úchop 

a  izolovaně používá ukazováček. Od  16. měsíce zažívá dítě první zkušenosti s  tužkou 

a  objevuje se  první čárání, které je  spíše náhodné.  Přibližně před koncem druhého 

roku jsou už  pohyby koordinované, objevují se  čáry všemi směry. Začíná řízený 

pohybový projev, kdy  dítě ukončí pohyb a  začne znovu čárat jinde. Kolem druhého 

roku dítě vytváří kruhové čáranice. 
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Věk  dítěte: 2 - 3 roky 

Mlčáková (2014) popisuje vývoj grafomotoriky od  dvou let  dítěte. Dvouleté dítě 

již  uchopuje psací náčiní do  prstů. Pokouší se  napodobovat svislé čáry a  kroužení, 

dokáže naznačit kývavý pohyb a  dále pak  čáry všemi směry. Kolem třetího roku dítě 

zvládá jednoduchou znakovou kresbu. Pohyby jsou již  více koordinované a  postupně 

se  zkvalitňují.  

Mezi druhým a  třetím rokem jsou pohyby při  kreslení přesnější a  jemnější, dítě 

používá první prvky písma a  začíná intenzivní čárání (Bednářová, Šmardová, 2006). 

Úchop tužky od  dvou do  tří  let  nazývá Erhardt (2009) jako digital grasp či  distal 

pronate - hrstičkový úchop. 

Dva  a  půl  až  tříleté dítě se  již  zajímá i  o  kvalitu kresby. Často kresbu po  jejím 

dokončení pojmenovává, a  to  na  základě podobnosti se  skutečností. Spáčilová 

a  Šubová (2004) k  tomuto období doplňují, že  dítě má  radost z  pohybu a  radost 

z  právě vznikající stopy. Pro  dítě je  z  počátku důležitější spíše fakt, že  kreslí, 

než  podobnost mezi předmětem zobrazení a  výsledným výtvorem. V  této chvíli velmi 

záleží na  vedení a  na  tom, zda  dítěti umožníme hravé zacházení s  výtvarným 

materiálem. Pokud k  tomu nejsou vytvořeny podmínky, čárají děti ještě kolem třetího 

roku. 

Věk  dítěte: 3 - 4 roky 

Tříleté dítě dle  Opatřilové (2014) ovládá pohyby rukou natolik, že  mu  nedělá obtíže 

napodobit různé směry čáry (vertikální, horizontální, kruhové i  podle předlohy). 

Při  kreslení zaznamenáváme pravidelné kontinuální pohyby, nastává zlepšení 

v  plynulosti pohybů. 

Kolem třetího roku začínají pravidelné a  kontinuální pohyby při  kreslení a  dítě dokáže 

napodobit různé směry čáry. Postupně se  zlepšuje vyjádření tvarů. Dále by  okolo 

třetího roku měl  být  již  osvojen špetkový úchop. U  některých dětí je  tomu 

tak  i  dříve, u  některých později. Pozdější přirozené navození špetkového úchopu 

nemusí znamenat opoždění, ovšem případná fixace chybných úchopů se  později špatně 

odvyká a  mnohdy výrazně negativně ovlivňuje výkony dítěte snížením grafomotorické 

obratnosti (Bednářová, Šmardová, 2006). 
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Erhardt (2009) popisuje úchop tužky od 3,5 do 4 let jako modified tripod grasp nebo 

static tripod, do  češtiny přeloženo jako nefixovaný špetkový úchop. Tento úchop 

popisuje autorka tak, že  tužka je  uchopena třemi prsty, a  to  proximálními články 

prstů, přičemž konce prstů jsou v těsné blízkosti, prsteníček a  malíček jsou zlehka 

ohnuté. Tímto úchopem jsou většinou děti ve  třech letech schopné obkreslit kruh, 

udělat kříž nebo naznačit kosočtverec.  

Ve 4 letech dle Erhardt (2009) umí  dítě úchopem třemi prsty obkreslit kříž, 

ve  4,5 letech obkreslí čtverec a  samo naznačí kříž. Opatřilová (2014) tvrdí, že  čtyřleté 

dítě zvládne kresbu křížku samostatně. U  čtyřletých dětí zvláště sledujeme správný 

úchop psacího náčiní, jelikož při  fixaci nesprávného úchopu dochází k  patologickému 

vývoji grafomotoriky.  

Věk  dítěte: 5 - 6 let  

Erhardt (2009) uvádí, že  ideálním úchopem tužky je  tripod grasp či  dynamic tripod 

neboli špetkový úchop, který se  objevuje u  dětí ve  věku od  4,5  do  6  let. Při tomto 

úchopu je  tužka držena distálními články prstů. Palec, ukazováček a  prostředníček jsou 

již  těsně semknuté, prsteníček a  malíček jsou ohnuté a  tvoří s  ostatními prsty oblouk.  

Erhardt (2009) popisuje, že dítě v 5 letech obkreslí trojúhelník a v 6 letech kosočtverec. 

Opatřilová (2014) uvádí, že pětileté dítě napodobí čtverec. Grafické formy již  dávají 

smysl. Šestileté dítě zvládne trojúhelník, kreslí postavu s  končetinami a  detaily. Dítě 

by  mělo být  schopné vyhovět požadavkům školy na  kvalitu a  rychlost grafického 

projevu. Autorka doplňuje, že  špetkový úchop by  již  měl  být  fixovaný. 

Věk  dítěte: 6 - 7 let  

Koncem předškolního věku probíhá „perioda růstu“, tzv. období vytáhlosti. Pokračuje 

osifikace kostí, zhruba ve  věku šesti let  se  dovršuje osifikace zápěstních kůstek, 

což  má  význam pro  rozvoj jemné motoriky. V rámci tělesného vývoje hovoříme 

o  „první strukturální přeměně“, která způsobuje dočasnou disharmonii nejen v oblasti 

tělesné, ale  i  duševní a  je  proto žádoucí, aby  byla dokončena před nástupem 

do  školy (Šmelová, Petrová, Souralová, 2012).  
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Sedmileté dítě má  již  písmo plynulé, kolem osmého roku se  začíná vyhraňovat 

do  individuální podoby (Opatřilová, 2014). 

Erhardt se  jako ergoterapeut působící v  USA  dlouhodobě zabývá grafomotorikou 

a  také vývojem úchopů u  dětí. Erhardt (2009) ve  své  publikaci popisuje vývoj úchopu 

psací potřeby od  1  roku do  7  let. Na následujícím obrázku (obr. č. 1)  jsou tyto 

úchopy: cylindrical grasp – dlaňový úchop s  prstem nahoru, digital grasp – 

hrstičkový úchop, modified tripod grasp – nefixovaný špetkový úchop a  tripod grasp 

– špetkový úchop nebo též  úchop třemi prsty.  

Obr . č. 1 Vývoj úchopu od  1  roku do  7  let  

 
Zdroj: Pencil grips. In: Missmernagh.com  [online]. © 2011 Missmernagh.com . [vid. 15.3.2016]. 
Dostupné z: https://missmernagh.files.wordpress.com/2014/08/screen-shot-2014-08-21-at-13-08-12.png 
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2 ÚCHOPY A JEJICH DIAGNOSTIKA VE VZTAHU 

KE GRAFOMOTORICE 

2.1  Ruka jako nástroj úchopu a  manipulace  

Hadraba (2002) popsal ruku jako úchopový orgán, který hraje u  člověka jednu 

z  nejpřednějších úloh díky funkčním schopnostem je  nejdůležitější pomůckou člověka. 

Kolář (2009) lidskou ruku v  živočišné říši   líčí jako unikátní , jelikož díky obratnosti 

umožnila rychlý rozvoj civilizace. Dominantní funkcí ruky je  úchop, což  je  aktivní 

dotyk za  spoluúčasti hmatu s  cílem dotýkaný objekt udržet nebo manipulovat 

s  uchopeným objektem a  vykonat s  ním  nějakou činnost. Pro  ergoterapii jsou úchopy 

základní specializovaná činnost. Nováková (2009) ruku také popisuje jako 

nenahraditelný, výjimečný párový orgán , který je  nejdistálnější částí horní končetiny 

lidského  těla  a  který zajišťuje interakci jedince s  okolím  a  manipulaci 

s  předměty  a  doplňuje, že  ruka je  nejdůležitější nástroj, jímž člověk  vstupuje 

do  interakce s  prostředím  kolem sebe. Velmi důležité je  postavení prstů proti palci, 

které umožňuje  přesnost, koordinovanost a  rozmanitost pohybů. Klusoňová (2011) 

doplňuje, že  dalšími funkcemi ruky jsou jemné a  přesné diskriminace, vnímání vysoce 

koordinovaných činností, silového výkonu a  také statického držení. 

Lidská ruka zahrnuje 27  kostí, z  toho 8  karpálních, 5  metakarpálních a  14  falangů. 

Osm  karpálních kůstek je  rozděleno do  dvou řad  -  proximální  a  distální řadu. 

Na  distální řadu navazuje pět  metakarpálních kostí a  samotné prsty. Prsty mají 

tři  falangy kromě palce, který má  dvě  falangy - proximální a  distální (Vyskotová, 

Macháčková, 2013). 

Kosti ruky jsou uspořádány do  tří  oblouků. Dva  oblouky jsou příčné a  jeden 

je  podélný. Proximální transverzální oblouk, který je  relativně nepohyblivý, tvoří 

karpální kůstky. Distální transverzální oblouk, který je  pohyblivější, je  tvořen 

hlavičkami metakarpů, s  centrem pod  hlavičkou třetího metakarpu. Podélný oblouk 

je  tvořen čtyřmi prsty a  metakarpy. „Díky systému těchto tří  oblouků, jejichž 

konfiguraci ovládají krátké svaly ruky, se  může ruka přizpůsobovat tvaru 

uchopovaných předmětů.“(Vyskotová, Macháčková, 2013, str. 45). 

Během úchopu je  důležitá stabilita zápěstí. Nejprve se  objevuje aktivita muskulus 

extensorcarpi radialis brevis. Se  stoupajícím úsilím stisknout objekt se  přidává aktivita 

muskulus extensor carpi ulnaris a  následně muskulus extensor carpiradialis longus. 
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Na  úchopu se  také účastní proximální skupiny svalů, flexory a  extensory lokte 

a  svalstvo ramenního pletence. 

Různé tvary kloubů ruky odpovídají různým stupňům volnosti. Unikátní je  palec kvůli 

své  orientaci, speciální konfigurací karpometakarpálního kloubu a  širokému 

interdigitálnímu prostoru. Kloub palce má  sedlovitý tvar a  umožňuje palci značný 

rozsah. Nejdůležitějším pohybem palce v  kloubu je  opozice.  

Aktivitu jednotlivých prstů zajišťuje soubor dlouhých a  krátkých svalů ruky a  zápěstí. 

Dlouhé svaly začínají na  paži a  předloktí a  krátké svaly jsou přímo v  oblasti ruky. 

Pohyby palce provádí komplex čtyř krátkých svalů a  čtyř dlouhých svalů, jejichž 

uspořádání umožňuje značnou kombinační pohyblivost palce. Ukazovák, prostředník 

a  prsteník mají společné svalové uspořádání. Muskulus flexor digitorum hraje důležitou 

roli v  úchopech. Je  to  jediný flexor, který se  upíná na  distální články prstů.  

Sílu a  pohyb prstů ruky koordinuje centrální nervový systém. Nejdůležitějším rysem 

manipulace je  schopnost kontrolovat jemnou motoriku a  sílu jednotlivých prstů, která 

se  vyvinula ze  základního multidigitálního úchopu. Prsty ruky se  nepohybují zcela 

nezávisle na  sobě, jelikož lidská ruka je  uzpůsobena tak, aby  byla využívána 

k  uchopování objektů prostřednictvím propojené aktivity několika prstů, ale  také 

ke  složitým činnostem vyžadujícím, aby  se  jeden prst pohyboval více než  ostatní 

(Vyskotová, Macháčková, 2013). 

 

2.1.1 Fáze úchopu  

Podle Hadraby (2012) rozlišujeme tři  fáze úchopu: přípravnou fázi, fáze úchopu 

a  manipulace a  fázi uvolnění. 

Přípravná fáze (prepozice) - jde o přípravu na  vlastní úchop s  ohledem na  obtížnost, 

složitost a  namáhavost úchopu, záleží na  hmotnosti uchopovaného předmětu, jeho 

rozměru a  umístění v  prostoru. Jde  o  seznámení se  s  úkolem a  o  zhodnocení 

daných podmínek. Posuneme parciální a  celkové těžiště těla směrem k  uchopovanému 

předmětu a  nastavíme tělní segmenty do  nejvýhodnější pozice pro  uchopení. Tato fáze 

je  ovlivněna pohybovým, psychickým stavem jedince a  zevními okolnostmi. Doba 

jejího trvání je  vázaná na  dané okolnosti, na  dřívější zkušenosti a  i  na  naše emoce. 

Můžeme ji  dále dělit na  tři  úseky: úsek orientace, úsek přiblížení a  úsek vlastní 

prepozice. Přičemž první dva  úseky zahrnují činnost velké části organismu.  
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Poslední z  nich se vztahuje přímo na  zaujetí pro  úchop a  popřípadě pro  další činnost 

vhodného postavení a  jeho jištění. 

Fáze úchopu a  manipulace - je  dominantní pro  provedení úchopu, ale  její dokonalé 

provedení závisí na  předcházející fázi. Začíná okamžikem uchopení objektu a  jeho 

fixací. Navazuje manipulace, což  je  činnost, pro  kterou byl  předmět uchopen. Celou 

fázi provází střídavé svalové napětí, které je  ovlivněno uchopením a  fixací objektu, 

ale  také pohyby potřebnými pro  manipulaci spolu s  udržováním rovnováhy těla. 

Fáze uvolnění - je  konečnou fází úchopu. Zahrnuje v  sobě úkony spojené 

s  odložením objektu tím, že  uvolníme ruku nebo terminální část protézy a  jejím 

oddálením od  daného předmětu. Je  to  nejtěžší fáze právě pro  nositele protetické 

pomůcky (Hadraba 2012). 

 

2.1.2  Vývoj úchopu psacího náčiní 
 
Při srovnávání a  studiu odborných pramenů a literárních zdrojů pojednávajících 

o  úchopech v grafomotorice lze  zjistit, že existuje určitá rozdílnost v  terminologii 

a  klasifikaci úchopů umožňujících držení psacího náčiní. 

Opatřilová (2014) rozděluje úchopy psací potřeby na  úchop dlaňový s  palcem nahoru, 

úchop dlaňový s  palcem dolů a  úchop špetkový. 

Úchop dlaňový s  palcem nahoru (příloha č. 1, obr. č. 1) Opatřilová (2014) popisuje 

jako úchop, kdy  je  ruka sevřená kolmo k  podložce a  pohyb vychází z  lokte 

a  ramena. Je  to  fyziologický úchop pro  děti, dítě zatím neovládá jemnou motoriku 

prstů. S  přibývajícími zkušenostmi se  tento úchop mění a  přechází na  úchop prstový. 

Úchop dlaňový s  palcem dolů (příloha č. 1, obr. č. 2) je  další varianta dlaňového 

úchopu u  mladších dětí. Děti tento úchop využívají při  kreslení na  svislé plochy 

papíru nebo plochy zdí  (Opatřilová, 2014). 

Úchop špetkový (příloha č. 1, obr.č. 3) je dle autorky správný fyziologický úchop psací 

potřeby, kterého se účastní tři prsty, palec, ukazovák a prostředník. Palec a ukazovák 

jsou bříšky prstů proti sobě a prostředník hranou bříška podpírá psací náčiní zespodu. 
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Ukazovák leží na psacím náčiní volně. Prsteník a malíček jsou přitisknuté 

k prostředníčku, dlaň musí zůstat volná. Tento úchop je  pro ruku nejpřirozenější 

a nejefektivnější z hlediska pohybu. Všechny ostatní úchopy dle Opatřilové (2014) 

znesnadňují grafický projev. 

Krvošíková (2001) uvádí dělení podle Pfeiffera (2001), který dělí úchopy na  bidigitální 

a  pluridigitální a úchopy s  pomocí dlaně. Úchop psací potřeby Pfeiffer řadí mezi 

pluridigitální úchopy, které využívají více prstů pro  úchop a  nazývá jej  jako úchop 

tužkový (tříprstový). 

Zatorská (2012), která se  zaměřuje na  rozvíjení grafomotorických uvádí, 

že  při  diagnostice úchopu by  se  mělo především pozorovat, jakým způsobem ruka 

uchopuje předmět, podrobně popisuje a  uvádí 5  základních úchopů při  držení psací 

potřeby: dlaňový, klíčový, cigaretový, špetkový a  prstový.  

Dlaňový úchop je  dle  Zatorské (2012) často jediným úchopem, kterým je  možné 

při  postižení horní končetiny psát nebo kreslit. Dlaňový úchop se  vyskytuje u  dětí, 

které ještě nemají zkušenosti s držením psacího náčiní nebo se  teprve začínají učit psát. 

Při  dlaňovém úchopu je  zápěstí v základní poloze, palec je  v opozici a  prsty jsou 

ohnuté, jako když chceme uchopit předmět válcového tvaru. Dlaňový úchop patří mezi 

silové úchopy a  používá se  většinou při  potřebě přesnosti úchopu. Při  dlaňovém 

úchopu, kdy  je  sevřená ruka většinou kolmo k  podložce, vychází pohyb z  lokte 

či  ramene. Klíčový úchop Zatorská (2012) popisuje jako velmi důležitý úchop 

pro  držení tužky. Pro  diagnostiku tohoto úchopu doporučuje provedení skutečné 

modelové činnosti, a  to  odemknutí zámku klíčem. Při  držení klíče palec tlačí 

na  radiální stranu ukazováku, která tvoří pomyslnou podložku pro  tlak palce na  klíč. 

Při  manipulaci s  klíčem a  aktivní činnosti odemykání nebo zamykání, dochází 

k  střídání vyvíjeného tlaku zapojených prstů, tedy palce a  ukazováku. Ještě před 

nácvikem správného úchopu tužky často děti uchopí tužku cigaretovým úchopem, tedy 

mezi ukazovák a  prostředník, podobně jako při  držení cigarety, od  které se  tento 

název úchopu odvíjí. Špetkový úchop je  dle  autorky úchop, kde  se  účastní tři  prsty 

(ukazovák, prostředník a  palec). Při  tomto úchopu je  důležité postavení palce 

a  prostředníčku, kdy  bříško palce musí dosahovat k  prvnímu článku prostředníku. 

Ukazovák má  při  tomto úchopu přítlačnou funkci. Tento úchop omezuje pohyblivost 

ruky při  kreslení, ale  některé děti jej  využívají při  kreslení křídou.  
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Autorka popisuje ještě jeden úchop třemi prsty, a  to  úchop prstový. Při  tomto úchopu 

je  palec v  opozici prstů jako při  aktivní činnosti solení. Při  prstovém úchopu působí 

bříško palce a  ukazováčku tlakem proti sobě, přičemž při  zapojení a  podpoře 

ukazováčku při  držení tužky by  se  měl  tento tlak snižovat (Zatorská, 2012). 

Vyskotová a  Macháčková (2013) úchopy k  udržení objektu v  žádané pozici 

a  prostoru nazývají jako statické (izometrické) úchopy. Autorky zmiňují Kapandjiho 

(1982), který dělí úchopy dle  angažovaných částí ruky na  úchop prstový, dlaňový 

a  úchop symetrický. Prstový úchop se  podle počtu zapojených prstů dělí na  úchop 

bidigitální a  pluridigitální. Pluridigitální je  úchop palcem společně s  ukazováčkem, 

případně prostředníčkem. Jedná se  o  přesný (precizní) úchop. Existuje několik typů 

tohoto úchopu např. tridigitální úchop (tříprstový), který předmět drží pomocí palce, 

ukazováčku a  prostředníčku. Je  obsažen ve  většině manipulačních úkonů, je  součástí 

běžných denních činností a  je  stabilnější než  úchop bidigitální.  

V anglickém jazyce najdeme pojem úchop jako hand grip nebo hand grasp. Úchop psací 

potřeby najdeme pod  názvem pencil grasp nebo pencil grip. Úchop třemi prsty 

se  v  angličtině nazývá tripod grip, tripod graps nebo také dynamic tripod, 

což  je  správně vyvinutý úchop třemi prsty, který používají dospělí.  

Aaron (2003) uvádí, že  schopnost vykonávat úkoly s  využitím tříčelisťového 

úchopového vzorce je  zásadním komponentem normální funkce ruky. Při  psaní 

je  bříško palce tlačeno proti bříšku ukazováčku a  prostředníčku. Důležité svaly jsou 

musculus flexor pollicis longus, m. flexor indicis, m. interosseus dorsalis a  svaly 

thenaru.  
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Fernandez (2016) popisuje vývoj úchopu psacího náčiní (obr. č. 2) Statický úchop 

třemi prsty se většinou vyvíjí ve věku 3,5 let. Dynamický úchop třemi prsty 

s  otevřenou dlaní (obr.2 - vlevo nahoře), který je ideálním úchopem se většinou vyvíjí 

přibližně ve věku 4 - 6 let. Dalšími typy funkčních úchopů psací potřeby u dětí 

schopných psaní jsou laterální úchop třemi prsty (obr.2 - vpravo nahoře), dynamický 

úchop čtyřmi prsty (obr.2 vlevo dole) a laterální úchop čtyřmi prsty (obr.2 - vpravo 

dole). 

Obr. č. 2 Vývoj úchopu psacího náčiní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Incorrect Pencil Grasps. In: Arizona Orthopedic Physical Therapy [online]. © 2016 Arizona 
Orthopedic Physical Therapy. [vid.12.3.2016]. Dostupné z: www .azopt.net /correct-childrens-
handwriting-grips/  
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2.2  Diagnostika v grafomotorice 

Diagnostika je obecně charakterizována jako jistý druh poznávání, který je  završen 

v  podobě určitého  závěru - diagnózy. S  pojmem diagnostika se  setkáváme v  mnoha 

vědních oborech. Diagnostiky tvoří ve  všech vědách speciální disciplínu a  stávají 

se  předmětem speciálního vědeckého výzkumu. Výsledky zkoumání slouží především 

praktickému účelu a  jsou bezprostředně propojeny s  výsledky bádání dané vědy  nebo 

jí blízkých věd. To znamená, že s  diagnostikou se  setkáváme nejen ve vědě, nýbrž také 

v  praxi (Swierkoszová, 2014). 

Součástí diagnostiky v  grafomotorice je  podle Opatřilové (2014) analýza sedu, pohybů 

paží, rukou a  úchopu. Diagnostika v  grafomotorice také sleduje praktické zkušenosti 

a  postoje dítěte. Mezi praktické zkušenosti dítěte patří zkušenosti s  výtvarným 

materiálem. Na  základě výsledků diagnostiky určujeme volbu metod, postupů 

a  kompenzačních prostředků v  následné intervenci dítěte. U  diagnostiky postojů 

dle  doktorky Opatřilové (2014) sledujeme následující projevy a  přístup dítě k  nácviku 

grafomotoriky. Dítě může mít  přístup radostný, s  očekáváním nebo třeba lhostejný, 

ale  se  snahou vyhovět. Některé děti mohou plnit úkoly s  obavami, některé s  obtížemi 

apod. 

V  publikaci Mlčákové (2009) autorka rozšiřuje diagnostiku o  samotnou analýzu 

grafomotorických projevů a  analýzu psacího pohybu, kde  si  všímáme vedení čáry 

a  plynulosti tahu, celkové jasnosti a  pravidelnosti tahu, nejistoty nebo nerozhodnosti 

při  provádění cviku, tremoru (výskyt třesu), návaznosti tahu, spojitosti linií, dvojitých 

linií, přerušování linií, síly čáry, uvolněnosti ruky při  psaní a  přítlaku.  

 

2.2.1 Hodnocení úchopů formou testu 

Úchopových standardizovaných testů pro  dospělé existuje velká škála. Švestková, 

Svěcená (2014) uvádějí nejpoužívanější objektivní testy, např. Jebsen Taylor test, který 

hodnotí jemnou motoriku a  úchopovou funkci ruky nebo Purdue pegboard test 

hodnotící funkci ruky, její koordinaci, jemnou a  hrubou motoriku. 

V  současné době v České republice však není mnoho standardizovaných úchopových 

testů, které se  mohou použít u  dětí.  
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Vhodné, doporučené a  konkrétně stanovené pro  děti jsou úchopové testy Nine Hole 

Peg Test (Devítikolíkový test), Bender Visual Motor Gestalt Test (Test zrakové 

percepce a senzomotorické koordinace) či  Box  and  Blocks Test. 

Nine Hole Peg  Test  

Nine Hole Peg  Test (dále jen  NHPT) se  do  češtiny překládá jako devítikolíkový nebo 

devítijamkový test (příloha č. 3, obr.č. 6). Podle Tomisové a  Opavského (2009) 

je  pro  klinické posuzování funkcí ruky v  praxi nejvíce  využíván . NHPT se  využívá 

pro  testování jemné motoriky, manuální zručnosti a  obratnosti prstů. Podle 

Macháčkové (2013) se  může testem porovnávat obratnost prstů při  unimanuální 

čínnosti, přičemž unimanuální  činnost je  činnost vykonávaná pouze jednou rukou. 

Pro  děti předškolního věku je  NHPT vhodným, snadným, rychle proveditelným 

a  snadno vyhodnotitelným úchopovým testem. NHPT je  standardizovaný úchopový 

test a  byla u  něho provedena validita a  reliabilita. NHPT nehodnotí kvalitu 

špetkového  ani  pinzetového  úchopu. Pro  aplikaci NHPT není potřebné žádné školení 

ani  speciální kurz. Náklady spojené s  používáním NHPT jsou pouze náklady 

na  výrobu nebo zakoupení NHPT (Macháčková, 2013). 

Základní čtvercová deska testu (board) s  jamkami je  ze dřeva (příloha č. 3, obr.č. 7). 

V  současné době již existují i varianty z plastu (příloha č. 3, obr.č. 8 - 9). V desce 

je  devět otvorů na  kolíčky, které jsou od  sebe vzdáleny 3,2  cm. Každý otvor 

je  hluboký 1,3  cm. Dřevěné kolíčky by  měly být  0,7  cm  široké a  3,2  cm  dlouhé 

(Mathiowetz et  al, 1985). 

Hodnotícím  kritériem tohoto testu je  čas. Pro vyhodnocení NHPT se  používají stopky, 

které bývají většinou součástí testovací baterie společně s  manuálem pro přesné 

testování. Daší možností vyhodnocení je alternativní metoda hodnocení, 

kdy se zaznamenává, kolik kolíků zvládne testovaná osoba přemístit v daném čase, 

a to např. během padesáti nebo sta sekund. V tomto případě jsou výsledky vyjádřeny 

jako počet kolíků přemístěných za  sekundu. Výsledné časy se  zanáší do skórovacího 

formuláře. Instrukce k provedení testu zveřejnil v roce 1985 v časopise 

The  Occupational Therapy Journal of  Research docent Virgil Mathiowetz působící 

na  univerzitě v Minnesotě (Mathiowetz et al, 1985, Macháčková, 2013). 
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Smith a  Hong (2000) ve  své  studii zkoumá, jaké jsou normy pro  jemnou motoriku 

u  dětí na základních školách ve  věku 6 až 10 let. Pro výzkum a  testování zvolili právě 

NHPT. Výzkumu se  zúčastnilo 826  studentů z 10 základních škol. Výsledky ukázaly, 

že  starší děti jsou schopné zadané úkoly týkající se přesnosti vyhotovit rychleji 

než  děti mladší. Byly zjištěny výrazné rozdíly v časech vyhotovení u  dívek 

a  u  chlapců, ale pouze u dominantních rukou. Výsledky testování byly podobné jako 

při  testování Purdue Pegboard testem, což podpořilo používání devítikolíkového testu. 

Oba  testy jsou vhodné pro  testování jemné motoriky u dětí. 

Ve studii Poole et al. (2005) byla zkoumána obratnost dětí také pomocí 

devítikolíkového testu. Studie se zúčastnilo 406 dětí (193 chlapců a 213 dívek) ve věku 

od 4 do 19 let. Pro 369 dětí byla dominantní rukou pravá, 47 dětí mělo jako dominantní 

ruku levou. Časový interval pro provedení testu dominantní rukou u  skupiny dětí od 4 

do 9 let byl výrazně pomalejší než u jakéhokoliv dítěte staršího 10 let. Při testování 

nedominantní končetiny jsou časy pro děti ve věku od 4 do 9 let od sebe velmi odlišné 

a  zároveň také pomalejší než u dětí starších 10 let. Časy u dětí ve věku mezi 10 až 15 

lety byly velmi podobné.  

Z výsledků studie plyne, že všechny děti provedly daný test rychleji svou dominantní 

končetinou a také, že dívky provedly daný test rychleji než chlapci. Hlavním zjištěním 

této studi byl fakt, že obratnost ruky se  zlepšuje  společně s  věkem.  

V  roce 2015 Vries et  al. v periodiku Occupational Therapy International v  Dánsku 

uvedli studii zaměřenou na  hodnocení jemné motoriky a  koordinace u  dětí, která 

hodnotí, jaký test bychom měli u  dětí použít. Účelem této studie bylo zhodnotit, který 

z  testů přesné motoriky, tzn. devítikolíkový test (NHPT) či  nově vytvořený časový test 

ruční manipulace (Timed Test of  In -Hand Manipulation) má  lepší vztah s  čitelností 

písma měřené podle hodnocení čitelnosti písma (WRITIC-TP) v  kontextu výkonu 

určitého úkolu. Ze  119  dětí podílejících se  na  testování bylo 43 slabých výkonů. 

Pomocí hodnocení čitelnosti písma byla určena současná platnost jak  u  NHPT, 

tak  u  časového testu ruční manipulace. Podobné výsledky ukázaly blízkost mezi 

oběma testy. NHPT a  komplexní rotační úkol časového testu souvisely pouze málo 

u  dětí, které předvedly slabý výkon. Spolehlivost testování a  přezkoušení časového 

testu byla výrazná. Ani  jeden z  uvedených dvou testů se  ve  výsledku nejevil jako 

nadřazený druhému. Každý z  nich se  týká a  souvisí s  jiným druhem přesné motoriky. 



	

 
 

29	

Ovšem jedním z  nedostatků metodologie byl  nerovný počet dětí v  podskupinách. 

Doporučuje se  další výzkum za  účelem zhodnocení a  posouzení vztahu mezi vývojem 

přesné motorické koordinace a  přesnosti psaní u  časového testu v  různých věkových 

skupinách. 

Bender Visual Motor Gestalt Test  

Dle  Keppeke (2013) je  tento test zaměřen spíše na  starší děti od  10 let , ale  například 

při  poruchách mozku se  tento test dá  použít již  u  dětí od  4 let . Při  tomto testu 

se  testovaným ukazuje postupně celkem devět obrázků na  kartičkách a  úkolem 

testovaných je  co  nejpřesněji tyto obrázky překreslit. Hodnotí se  senzomotorická 

složka, tedy především přesnost překreslení obrázku.  

Ve studii Allen, Decker (2008), která se zabývá testováním Bender Visual Motor 

Gestalt Testem u dětí s  „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ (ADHD) poruchou 

pozornosti s hyperaktivitou. Předchozí výzkumy prokázaly, že existuje vztah mezi 

poruchou ADHD a vizuálně motorickou funkcí.  

Bylo testováno 62 dětí s ADHD s průměrným věkem 11,5 let vůči 62 dětem náhodně 

vybraných bez zjištěné poruchy, také s průměrným věkem 11,5 let. Výsledky ukázaly, 

že děti s ADHD měly slabší výsledky než subjekty bez zjištěné poruchy.  

Bender Visual Motor Gestalt Test se dle „Encyklopedia of Mental Disorders” (2016) 

(Encyklopedie duševních poruch) jedná o přístup, díky kterému je možné hodnotit 

vizuálně motorické funkce a schopnosti vizuálního vnímání jak u dětí, tak u dospělých. 

Výsledky testu mohou vést k zjištění poškození mozku a některým poruchám 

nervového systému. Test byl vyvinut Laurettou Bender na konci 19. století. 

Box  and  Blocks Test 

Test s  kostkami je  určen k  hodnocení manipulační obratnosti prstů (příloha č. 3, obr. 

č. 10). Mathioewtz et  al. (1985) uvádí, že  je  tento úchopový test vhodný pro  děti 

až  od  6  let. Předmětem úchopu je  150  dřevěných barevných kostek o velikosti strany 

2,5 cm. Před testovaným je dřevěná krabice o velikosti 53,7 cm x 25,4 cm x 8,5 cm, 

která je uprostřed rozdělena dřevěnou přepážkou. Kostky jsou uloženy v  části, která 

je  na  straně pacientovy dominantní ruky.  
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Testovaný má za úkol vždy jednou rukou přemístit co nejvíce kostek do druhé části Box 

and Blocks Testu. Postup se pak opakuje nedominantní rukou. Hodnotí se počet kostek 

přemístěných za jednu minutu. Před testováním předchází zkušební pokus po  dobu 

15  sekund (Vyskotová, Macháčková, 2013). 

Na  podobném principu Box  and  Blocks Testu pracovala Li -Tsang (2003), 

kdy  součástí testování dětí ve  věku 4  až  6  let  byla manipulace s dvaceticentovými 

mincemi, které měly děti za  úkol přemístit z jedné krabice do  druhé. Studie 

se  zaměřovala na porovnání zdravých dětí a dětí s neuromotorickými poruchami. 

Testování se zúčastnilo 120 předškolních dětí ve věku 4 -6 let a byly testované 

na  sensomotorické funkce, vývojové přesné motorické dovednosti a funkce ruky. 

Stejné testování pak proběhlo u 16 dětí s neuromotorickými poruchami. Výsledky 

ukázaly, že děti s neuromotorickými poruchami mají celkově horší funkčnost ruky, mají 

horší úchop, menší přesnost při psaní a i síla jejich úchopu je slabší. 

 

2.2.2 Vývojová stupnice úchopů 

V Burton a  Dancisak studii „Grip Form and  Graphomotor Control in  Preschool 

Children“ („Formy úchopů a  ovládání grafomotoriky u  předškolních dětí“) z  roku 

2000 bylo účelem vyzkoumat užitečnost stupnice úchopů, které uvádějí Schneck 

a  Henderson, vliv způsobu uchopení na  přesnost kreslení a  vliv velikosti a  především 

průměru psacího náčiní na  způsob uchopení a  přesnost kreslení.  

Studie se  zúčastnilo šedesát chlapců a  děvčat, kterým bylo 3, 4  a  5  let. Podstoupily 

20  testů týkajících se  přesnosti kreslení, vždy 4  stejné testy prováděné psacím náčiním 

rozdílného průměru (4,7; 7,9; 11,1; 14,3 a 17,5 mm).  

Z  výsledků studie bylo zjištěno, že  všech 1200 úchopů zhodnoceno podle Schneckovy 

a  Hendersonovy desetistupňové stupnice, mělo poměr spolehlivosti výsledků nižší, 

než  se  předpokládalo (pouze 67 % se  shodovalo).  

Schneckova a  Hendersonova vývojová stupnice úchopů popisuje 10  úchopů tužek 

a  pastelek. Aby  otestovali vývoj svojí vývojové stupnice, testovali 320  dětí, kterým 

bylo 3, 4, 5  a  6  let  a  které dostali 2  testy na  kreslení a  2  testy na  vybarvování.  
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Na  základě výsledků ohodnotil Schneck a  Henderson prvních pět  úchopů jako 

„základních“, protože byly zřídkakdy pozorovány u  dětí starších čtyř let. Další 

tři  úchopy označili jako „přechodné“, protože jejich použití klesalo s  věkem, ale  stále 

bylo někdy pozorováno i  u  šesti letých dětí a  poslední 2  úchopy byly označené jako 

„vyspělé“, protože jejich užití bylo četnější se  stoupajícím věkem (Burton, Dancisak, 

2000).  

Použitím Schneckova pětistupňové stupnice, kde  stupeň úchopu výrazně ovlivnil 

přesnost kreslení tak, že  nejvyšší úroveň úchopu se  shodovala s  nejpřesnějším 

kreslením a  nejnižší úroveň úchopu se  shodovala s  nejméně přesným kreslením. Dále 

se  zjistilo, že  zvýšení průměru psacího náčiní vede k  výrazně nižší úrovni úchopu, 

ale  nikoliv k  menší přesnosti kreslení. 

V závěru studie se  doporučuje terapeutům používání Schneckovy a  Hendersonovy 

desetistupňové stupnice pouze v  případě, že  je  potřeba zjistit způsob úchopu nebo 

změny ve  způsobu úchopu u  jednotlivce, ale  pokud je  potřeba srovnání mezi více 

jednotlivci, doporučuje se  Schneckova pětistupňová stupnice, která umožňuje lepší 

zobecnění.  

Navíc dětem, které mají deficit v  grafomotorice, různé způsoby úchopu nijak 

nepomáhají, bylo totiž zjištěno, že  strategie různých úchopů pouze mírně zlepšila 

výkony, které byly už  tak  dost dobré. 

 

2.2.3 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a  zdraví 

Další oblastí hodnocení je  Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability 

a  zdraví (MKF ). MKF  byla vytvořena z  důvodu různé klasifikace disability 

v  jednotlivých státech světa. Podle Švestkové (2008) MKF  neklasifikuje osoby, 

ale  popisuje a  klasifikuje situace každého  člověka  v  řadě okolností vztahující 

se  ke  zdraví neboli situace jedince v  konfrontaci s  různými  životními  situacemi 

a  prostředím . Pro  hodnocení úchopu u  dětí s  disabilitou využíváme první část 

MKF  - Funkční schopnost a  disabilitu, s  prvním komponentem Tělesné funkce 

a  struktury, ve  které kapitola 7 Funkce neuromuskuloskeletální a  funkce vztahující 

se  k  pohybu pojednává o  funkcích pohybu a  pohyblivosti, včetně funkcí kloubů, 

kostí, reflexů a  svalů (WHO, 2001).  
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Druhý komponent v  první části Funkční schopnost a  disabilita jsou Aktivity 

a  participace. Definice aktivita je  dle  MKF  provádění úkolu nebo činu člověkem, 

vzhledem k  úchopu můžeme tedy hodnotit dle  kapitoly 4  Pohyblivost, která 

pojednává o  pohybech, přenášení nebo manipulaci s  objekty. V  kategorii Nošení 

předmětů, pohybování a  zacházení s  nimi, najdeme pod  kódem d  440  Využití ruky 

k  jemným pohybům, které je  dále definováno jako provádět koordinované činnosti 

při  pohybování s  předměty, uchopení, manipulace a  jejich uvolňování za  použití 

jedné ruky, prstů a  palce (WHO, 2001).  

Využití ruky k  jemným pohybům obsahuje:  

d  4400 Sbírání - Zvedat nebo brát malé předměty rukama s  prsty, jako když bereme 

tužku.  

d  4401 Uchopení - Používat jedné nebo obou rukou k  uchopení držení něčeho, jako 

když uchopíme nástroj.  

 4402 Manipulace - Používat prsty a  ruce při  kontrolování, řízení nebo vedení něčeho, 

jako když bereme malé předměty. 

 d  4403 Uvolňování - Používat prsty a  ruce ponechat, nebo pustit něco tak, 

že  to  změní pozici. (WHO, 2001, 153  s.) 

V kapitole 1 Učení se  a  aplikace znalostí, pod Základním učením najdeme numerický 

kód  (upřesňující rozsah nebo velikost výkonu nebo zdravotního postižení v dané 

kategori) Učit se psát d 145 a v Aplikacích znalostí Psaní kód d 170, definované jako 

užívání nebo produkování symbolů nebo jazyka za  účelem vedení informací jako 

je  produkování psaných záznamů o událostech nebo myšlenkách nebo napsaní dopisu 

(WHO, 2001).  

Jak již  bylo uvedeno tato klasifikace byla vytvořena z  důvodu různé klasifikace 

disability v  jednotlivých státech světa a  je  používána jako základní metodika 

k  hodnocení funkčních schopností osob s disabilitou.  
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2.3  Diagnostika laterality 

Lateralita je  vlastnost, která odráží přednostní nominanci jedné z  mozkových hemisfér 

a  dále přednostní užívání jednoho z párových orgánů (Svoboda, 2014).  

Lateralizace je  pozvolný proces. V  prvních  měsících  a  letech života se  ve  vývoji 

dítěte  střídají období více  symetrického  či   asymetrického  užívání rukou. To  trvá 

obvykle do  čtyř let  dítěte . U  dítěte  v  předškolním  věku  se  většina  studií shoduje, 

že  kolem čtvrtého až  pátého roku pozorujeme upřednostněné používání ruky. Dítě 

se  rodí s  vrozeným  základem určité funkce, která se  rozvíjí, upevňuje , ale  také 

pozměňuje . Ve  čtyřech  letech již většina  dětí začíná užívat  jednu ruku přednostně 

jako obratnější a  aktivnější. V  pěti  až sedmi letech se  lateralita horních  končetin 

začíná zřetelně projevovat a  vyhraňovat (Bednářová, Šmardová 2007). 

Lateralitu můžeme rozdělit dle  Bednářové, Šmardové (2007) podle stupně nebo podle 

vztahu mezi lateralitou oka  a  ruky. Podle stupně dělíme lateralitu na  vyhraněnou, 

výraznou pravorukost, méně vyhraněnou  pravorukost, lateralitu nevyhraněnou, 

neurčitou (ambidextrie), méně vyhraněnaou a  výraznou levorukost. 

Vyhraněná lateralita se  u  dětí projeví poměrně rychle a  je  patrné, která strana bude 

tzv. dominantní. Dalším stupněm je  méně vyhraněná pravorukost nebo levorukost. 

V případě, kdy  není dominance u  dítěte jasná, navazuje lateralita nevyhraněná 

či  neurčitá (ambidextrie). U  dětí s nevyhraněnou lateralitou se  mohou v pozdější době 

projevovat problémy při  nácviku čtení a  psaní, ale  i  při  dalších činnostech.  

Podle vztahu mezi lateralitou ruky a  oka  můžeme lateralitu dělit na  souhlasnou 

(dominance pravé ruky a  pravého  oka), neurčitou a  zkříženou. U  souhlasné laterality 

je  dominance pravé ruky a  pravého oka  nebo levé ruky a  levého oka  stejná. 

U  neurčité laterality se  vyskytují různé varianty vyhraněné a  nevyhraněné dominance 

ruky či  oka. O zkřížené lateralitě hovoříme v  případě, kdy  se  vyskytuje dominance 

pravého oka  současně s  dominancí levé ruky a  opačně (Bednářová, Šmardová 2007). 

Monatová (2000) uvádí, že  lateralita se  dá  u  dětí poprvé posoudit již  mezi druhým 

a  třetím rokem, kdy  lze  pozorovat, zda  dítě dává přednost některé ruce. Opatřilová 

(2014) tvrdí, že  se  lateralita výrazně vyhraňuje až  kolem čtvrtého roku dítěte. Autorky  
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Šmelová, Petrová a  Souralová (2012) popisují, že  jasnou tendenci používat jednu ruku 

pro  psaní mají děti až  v  pěti letech. Dominantní ruka se  uplatňuje především 

ve  složitějších úkonech, které jsou náročné na  koordinaci a  přesnost. Problémy 

nastávají zejména u  dětí, které mají dominantní horní končetinu postiženou. Záleží 

na  rozsahu a  stupni postižení, ale  není nic  neobvyklého cvičit končetinu opačnou.  

Lateralitu vyšetřujeme při  standardní diagnostice, při  neprospěchu  a  nápadných 

výkyvech ve  školní výkonnosti, v  případech, kde  existuje podezření  na  nevhodný 

zásah do  přirozeneé laterality dítěte , v  případech vyšetření  školní zralosti, 

při  potížích v  obratnosti a  orientaci v  prostoru. Dále vyšetření laterality 

provádíme  při  podezření na  poruchy ADHD. Zvláštní význam má v  případě 

mozkových  poruch, v  diagnostice poruch řeči, u  specifických  poruch učení, 

při  obtížích  ve  sdělovacím  procesu (Swierkoszová, 2014).  

Východiskem pro  zjišťování laterality je  dobře  provedená anamnéza. 

Raným  indikátorem praváctví a  leváctví je  držení psacího  nebo kreslícího  náčiní 

v  pravé nebo levé ruce. Pozorujeme, kterou ruku dítě preferuje, když čmárá a  kreslí, 

kterou ruku využívá, když ukazuje, mává, zvedá a  podává hračky  atd.  

Spolehlivým  indikátorem je  jídlo . Pozorujeme, kterou ruku při  jídle  upřednostňuje, 

kterou rukou dítě uchopí láhev s mlékem, lžíci apod. Preference ruky 

se  v  průběhu  vývoje několikrát  změní, než dosáhne  určitého  stupně vyspělosti 

ve  všech  jednotlivých  dovednostech. Healey (2003) doporučuje pro  diagnostiku 

laterality použít takové hry, které vyžadují určitou úroveň užívání obou rukou, např. 

skládačky, kostky apod.  

2.3.1 Zkoušky laterality  

U  dětí je  testování složitější a  důležitější než u  dospělých . Když v  šesti letech 

věku  dítěte  není jisté, zda  je  pravák  nebo levák , může dojít v rámci grafomotoriky 

ke zpomalení jejího vývoje. Mezi časté zkoušky  laterality v  předškolním  věku  patří 

stavění  věže   z  kostek. Pozorujeme, kterou rukou dítě začíná, zda  ruce vymění 

a  dále  pokračuje  pravou nebo levou či  ruce střídá. V  momentu, kdy  se  dítě 

soustředí, aby  se  kostky nezřítily, pracuje obvykle rukou vedoucí (Swierkoszová, 

2014). 
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Na  základě pozorování zjistíme , jaké jsou preference dítěte , která strana bude 

při  určitých  dovednostech dokonalejší, jistější a  přesnější. To  znamená, že   určitá 

část  dětí používá levou ruku pro  jemné motorické dovednosti, např. pro  psaní 

a  pravou může třeba házet míčem . Pokud tak  dítě koná důsledně není to  problém, 

lépe  se  mu  daří. Jakmile se  zjistí přednosti a  slabiny dítěte  a  jeho přirozené 

preference, může   se  rozvíjet  řeč, vnímání a  motorické dovednosti, 

ve  kterých  se  má  vyvíjet . Ovšem  pokud si  dítě v  mateřské škole není stranovou 

preferencí jisté, ruce pro  jednu činnost mění, mohou se  mozkové hemisféry 

zmást  a  nastat potíže  . Potom je  vhodné vyšetřit  jeho motorické dovednosti 

(Swierkoszová, 2014).  
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2.4 Grafomotorické obtíže  

Pro diferenciální diagnostiku (rozlišovací a detekující specifické závady a poruchy) 

v rámci grafomotorických obtíží nám mohou pomoci speciální testy zaměřené přímo 

na  grafomotorické obtíže. Lim (2015) popisuje v článku Beery-buktenica vývojový test 

vizuálně motorické integrace.  

Účelem testu je včastné identifikovaní problémů, které mohou děti mít s vizuálně 

motorickými (pohyb rukou a prstů) schopnostmi. Tento test může pomoci dětem, které 

potřebují speciální asistenci nebo individuálně vzdělávací přístup. Test je využitelný 

pro  věkovou skupinu od dvou do osmnácti let. Test je rozdělen na dva základní testy, 

a  to  na Beery-buktenica třiceti složkový test, který je určen pro děti od dvou let 

do  osmnácti let a Beery-buktenica jednadvaceti složkový test, který je určen pro děti 

od  dvou do sedmi let. Úkolem pro testované děti není psaní písmen ani číslic, ale pouze 

obkreslování jednotlivých geometrických tvarů.  

Bednářová, Šmardová (2006) popisují skupiny dětí, které mohou mít problémy 

v grafomotorice či problémy ve vývoji kresby a grafomotorických dovedností. Mohou 

to být děti se smyslovým postižením, s pohybovým postižením, s jinými 

neurologickými diagnózami, děti s hyperkinetickou poruchou (ADHD), s nevýhodným 

typem laterality, s psychiatrickými diagnózami, s mentální retardací, s poruchou 

autistického spektra. Děti s pohybovým postižením a s jinými neurologickými 

diagnózami mají poruchy hybnosti, které se  dělí na různé druhy a typy, liší se také 

mírou postižení (v oblasti hrubé, jemné motoriky, motoriky mluvidel apod.) a také tím, 

zda je tělesný handicap doprovázený mentální retardací či nikoli, případně o jaký stupeň 

mentální retardace se jedná. Čím větší mají pohybové postižení, tím větší jsou problémy 

při grafomotorice. Kromě dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) mohou mít potíže 

v grafickém projevu také děti s epilepsií. 

Děti s ADHD mají řadu problémů, jejichž jádro tvoří porucha pozornosti, hyperaktivita 

a impulzivita. K dalším projevům patří mimo jiné také nevyzrálá či zhoršená motorická 

koordinace, která se může více či méně promítat do hrubé i jemné motoriky, motoriky 

mluvidel, nevyzrálosti či oslabení ve vnímání. Zmiňované potíže mohou být 

předpokladem pro rozvoj specifických vývojových poruch učení. Tyto děti nerady 

a hůře kreslí, vázne u nich vizuomotorická koordinace, mohou mít nesprávné držení 

tužky, neuvolněnou ruku, bývá pro ně problém něco dobře nakreslit podle předlohy. 



	

 
 

37	

Právě v předškolním věku je velice užitečné a důležité s těmito dětmi systematicky 

pracovat a pomoci jim v dozrávání těch schopností, které budou potřebovat ke zvládání 

trivia (čtení, psaní, počítání) (Bednářová, Šmardová 2007). 

Diagnostika dyspraxie podle Zelinkové (2008) vychází z vývoje jednotlivých 

dovedností. Pohyb je sledován a srovnáván s vývojovými etapami běžné populace. 

U hrubé motoriky sledujeme pohyb celého těla, pohybovou koordinaci při běhu, chůzi, 

skocích, házení a chytání míče, při jízdě na kole a koloběžce. V oblasti jemné motoriky 

se zaměřujeme na činnost při stolních hrách, při používání nářadí, důležitým ukazatelem 

je kresba a obkreslování základních tvarů. Sledujeme sebeobsluhu, stolování, oblékání.  

2.4.1 Nesprávný úchop psacího náčiní 

Na níže uvedeném obrázku (obr. č. 3) z publikace Bednářové a Šmardové (2006) jsou 

vyobrazeny nesprávné úchopy psacího náčiní, které mají od správného úchopu pouze 

mírné odchylky, proto bývají častěji přehlíženy. Na obrázku je první úchop (vlevo 

nahoře), při kterém jsou prsty ve správném postavení, avšak prsty jsou v křeči, 

ukazovák je nadměrně prohnutý. U dětí lze většinou zároveň sledovat odkrvení prstů. 

Druhý úchop (vpravo nahoře), označován nejčastěji jako drápovitý, se při úchopu 

tužky zapojují bříška všech prstů. U třetího úchopu (vlevo dole) palec přesahuje 

ukazovák, čímž výrazně snižuje koordinaci. Poslední z vyobrazených úchopů (vpravo 

dole) ukazuje posun palce a ukazováku. Bříška těchto prstů nejsou v postavení proti 

sobě, prsty nejsou uvolněny, ukazovák je minimálně pohyblivý, tvoří jakousi dlahu. 

Postavení může být i obrácené, tzn. natažený palec a výrazně křečovitě pokrčený 

ukazovák. 

Obr . č. 3 Nejčastější nesprávné úchopy psacího náčiní  

 

 

 

 

 

 
Zdroj: BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, ŠMARDOVÁ, Vlasta. Rozvoj grafomotoriky: Jak  rozvíjet kreslení 
a  psaní. Brno: Computer Press, 2012. 80  s. ISBN 978 -802 -510 -977 -9. 
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Dalším chybným úchopem při  psaní, které autorky popisují, je  úchop, kdy  z  dlaně 

vyčnívá malíček, který snižuje koordinaci a  často zabraňuje plynulému pohybu, neboť 

při  psaní roluje papír. Bývá tomu tak  z  toho důvodu, že  dítě neovládá jednotlivé 

svalové skupiny. Odstranění tohoto chybného držení bývá rychlé, většinou stačí dítě 

na  chybný úchop upozornit nebo vložit mezi malíček a  prsteník kuličku z  papíru 

pro  sevření těchto prstů do  dlaně. Dle  Bednářové  a  Šmardové (2006) nejsou 

na  obrázku uvedeny výrazné nesprávné úchopy psacího náčiní, kdy  je  např. tužka 

zasunuta mezi prsty nebo jsou prsty vyrovnané v  řadě a  palec tvoří opozici aj.  

Autorka Fernandez (2016) uvádí, že různé chybné úchopy (obr. č. 4) činí psaní 

náročnějším a snižuje jeho funkčnost.  

Obr . č. 4 Nesprávný úchop při  držení tužky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Incorrect Pencil Grasps. In: Arizona Orthopedic Physical Therapy [online]. © 2016 Arizona 
Orthopedic Physical Therapy. [vid. 12.3.2016]. Dostupné z: www .azopt.net /correct-childrens-
handwriting-grips/  
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2.5  Přítlak prstů v grafomotorice 
 
Stisk a  úchopová síla 

Při  držení předmětu se musí vyvinout izometrická síla stisku. Sílu stisku generují 

zejména flexory ruky a ovlivňuje ji např. svalová síla, únava, věk, lateralita apod. 

Při  držení předmětu nebo manipulaci s ním  musí úchopová síla převýšit tíhovou sílu. 

Tato síla stisku je vždy o něco větší, než je tzv. kritický práh, kdy by předmět vyklouzl 

z prstů.  

To je možné díky prediktivnímu chování založeném na senzomotorické paměti, 

na využití vizuálních podnětů. Při volbě adekvátní síly úchopu hraje významnou roli 

paměť, ze  které si  člověk vybavuje informace o  vlastnostech předmětů. Úchop musí 

být  fixován již  dříve, než  receptory mohou vnímat hmotnost předmětu (Kuhtz-

Buschbeck, Ehrsson, Forssberg, 2001 in  Vyskotová, Macháčková 2013). 

 

Praktická část této diplomové práce se  zabývám měřením tlaku prstů při  tužkovém 

úchopu při  nácviku grafomotoriky. V dostupné literatuře a studiích se  pro  účely této 

práce vyhledávaly informace o  aspektech tlaku a  přítlaku prstů u  tužkového úchopu 

při  činnosti psaní nebo kreslení. Ve  velmi podrobně a  kvalitně zpracované knize 

Mlčákové „Grafomotorika a  počáteční psaní“ autorka často cituje sice starší zdroje, 

nicméně komparací dostupných pramenů bylo zjištěno, že  jde  o  informace stále 

validní. Následuje výběr názorů a  poznatků k  uvedené problematice.  

Mlčáková (2009) cituje italského lékaře Obiciho (1897 in  Příhoda, 1932), který popsal 

analýzu psacího pohybu tak, že  při  psaní konáme tah  dolů hlavně tlakem ukazováčku, 

palec slouží k  vedení pera a  prostředníček se  při  tomto tahu téměř neúčastní. 

Tah  nahoru konáme palcem, prostředníček pomáhá vést pero a  ukazováček je  téměř 

nečinný. Prostředníček se  podílí na  vytváření křivek. Prsteníček a  malíček tvoří oporu 

ruky.  

Nejčastějším citovaným zdrojem Mlčákové je  „Metodika psaní“ Pence (1966), který 

se  často zmiňuje o  přítlaku prstů při  psaní. Penc se  zabývá systematickým vývojem 

písma, tvarovými prvky písmen i  číslic, analýzou psacího pohybu a  metodickým 

prostředkům  vyučování psaní. 
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„Svaly se  rychleji smršťují, než  roztahují. Proto čáry vedené vzhůru a  směrem od  těla 

jsou pomalejší a  bez  přítlaku, zatímco čáry vedené dolů a  směrem k  tělu jsou 

rychlejší a  s  přítlakem“ (Penc, 1966 in  Mlčáková, 2009, str. 21). 

Dále Mlčáková často cituje autorku Wagnerovou (1998), která upozorňuje na  důležitost 

tlaku v  písmu, který se  projevuje hloubkou tahu. Wagnerová uvádí, že  určit intenzitu 

tlaku je  obtížné. Doplňuje, že  stopa tlaku závisí na  psacím prostředku, na  kvalitě 

papíru a  na  podložce. Děti při  nácviku vedeme tak, aby  při  psaní příliš netlačily 

na  podložku. Tlak v  písmu sledujeme, protože je  významným grafickým jevem.  

Mlčáková (2009) uvádí Gurjanova (1952), který tvrdí, že  ke  změnám přítlaku dochází 

ve  chvíli, kdy  děti při  psaní mění polohu hlavy, trupu, rukou i  nohou, zejména však 

rukou.  

Opatřilová (2014) doporučuje pro  lehké položení ukazováčku různá poklepová cvičení 

při  nácviku grafomotoriky, kdy  děti můžeme motivovat připodobněním zobání 

kuřátek, kdy  ukazovákem lehce na  pero poklepeme (Opatřilová, 2014). 

Přítlak na  psací náčiní 

Správný přítlak poznáme při malbě štětcem, stopa je  plynulá, štětiny se neohýbají 

(Mlčáková, 2014). Ukázka přiměřeného a zvýšeného přítlaku na psací náčiní 

je  uvedena v příloze č. 2, (obr.č. 4, obr. č. 5).  

Při  malbě děti  podle Vítkové (2006) obvykle dosahují lepších grafických výsledků. 

Důvodem je například to, že  široká stopa štětce neumožňuje detailní vyjádření. 

Je  dobré začínat malbou plochým  štětcem a rozmíchanými  temperovými  barvami, 

práci s vlasovým štětcem zařazujeme později.  
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2.6  Testování svalové síly prstů a  ruky  

Testování svalové síly je  součást vyšetření rozsahu pohybu, jelikož adekvátní svalová 

síla vyžaduje adekvátní rozsah pohybu (Krivošíková, 2011). Tato kapitola se  zaměřuje 

na  možnosti měření svalové síly prstů a  měření svalové síly ruky. Měření síly  stisku 

ruky je  důležitou součástí  rehabilitace ruky (Incel et  al., 2002). Toto měření 

je  užitečné pro  funkční zhodnocení ruky a  je  velmi citlivé na  krátkodobé 

změny  (Hillman et  al., 2004).  

Při  stisku ruky se  zapojuje deset hlavních  svalů. V  předloktí se  nacházejí tři  svaly 

z  těchto deseti svalů: musculus (dále jen  m.) flexor pollicis longus, m. flexor digitorum 

superficiális  a  m. flexor digitorum profundus. Dalších  sedm svalů, které se  účastní 

při  samotném  stisku ruky, je  umístěno  v  ruce. Jsou to  m. opponens digiti minimi, 

m.  opponens pollicis, m. flexor digiti minimi brevis, m. flexor pollicis brevis, 

m.  adductor pollicis, musculi (dále jen  mm.) interossei palmares a  mm. interossei 

dorsales (Dylevský, 2011). 

Testování síly  stisku je  oblíbená metoda hodnocení, která se  využívá v  celé řadě 

klinických  oborů. Jde  o  rychlé, jednoduše  proveditelné, spolehlivé 

a  dobře  zaznamenatelné měření. Měření síly  stisku ruky je  důležité u  rehabilitace 

ruky. Určuje  pacientovy prvotní limity a  okamžitě ukazuje případná zlepšení 

během  terapie. Silový stisk je  výsledek flexe všech  kloubů prstů maximální silou, 

kterou je  osoba schopna vyvinout. 

Síla  stisku ruky může  být  ovlivněna  celou řadou faktorů, kdy  síla  svalů 

je  jedním  z  nich. Synergistická akce flexorů a  extenzorů a  souhra svalových  skupin 

je  důležitým  faktorem výsledné síly  stisku. Dalšími  faktory ovlivňujícími  sílu  stisku 

ruky jsou únava, dominance ruky, věk, bolest, omezení pohybu, amputace na  ruce, 

ztráta  senzorických  funkcí, spolupráce  pacienta, denní doba nebo i  stav výživy 

(Ceceli, 2002).  

Langer (2010) ve  své práci  uvádí, že   u  lidí byla výkonnost i  schopnost 

posuzována  již před  naším  letopočtem . Stisk ruky se  testoval a  měřil  již v  historii. 

První písemné záznamy o  testování síly  stisku ruky jsou již  z  18. století, kdy  Graham 

a  Desaguliers, původem Angličané, používali k  měření přístroj, který bychom 

v  současnosti nazvali dynamometrem. Tento přístroj měřil  i  sílu  stisku ruky.  
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První funkční dynamometr vyvinul Francouz Regnier v roce 1807. Dynamometr 

byl  víceúčelový a  kromě stisku ruky měřil  i  tah  paže  a  sílu  zad. 

Studie autorky Inskip (2012) se  zabývá vlivem dědičných faktorů a faktorů prostředí 

na  úchop rodičů a  úchop jejich dítěte a  vztahem mezi silou úchopu u  rodičů 

a  u  jejich čtyřletých dětí. Studie poukazuje na  vývoj svalů již  v  raném období, který 

je  zásadní pro  sílu svalů v dospělosti. Byla měřena síla úchopů obou rodičů 

už  v  prenatálním období dítěte a  pak  síla úchopu jejich dítěte ve  věku 4  let. 

Zkoumání probíhalo v  Southamptonu ve Velké Británii. Síla úchopu byla měřena 

pomocí Jamar Hand Dynamomentru v období devatenáctého týdnu těhotenství 

zkoumaných žen. Ve  stejném období byli měřeni jejich partneři. Ženy byly zváženy 

a  změřeny na  výšku před těhotenstvím, muži stejné údaje postkytli pouze slovně. 

Kompletní údaje byly získány od  444 rodin (matka, otec, dítě). Děti byly měřeny 

stejným přístrojem ve  čtyřech letech. Z výsledků studie vyplývá, že  síla úchopů obou 

rodičů měla významný vliv na výsledky jejich dítěte.  

Měřené úchopy rodičů již  v  prenatálním období dítěte a  následné hodnoty síly úchopu 

dítěte ve  věku 4  let  vykazují podobné hodnoty. Z výsledků této studie tedy vyplývá, 

že existují dědičné a environmentální faktory (faktory vlivu prostředí), které zásadně 

ovlivňují vývoj a  růst svalů, což  je  pak  zásadně důležité po  celý život. 

O  dva  roky dříve byl  ve  stejné oblasti zkoumán vliv porodní váhy dítěte na  pozdější 

sílu úchopu. Ve studii Dodds (2010) byla měřena u  968  dětí ve  věku 4  let  svalová 

síla stisku ruky s použitím Jamar Hand Dynamometru. Porodní váha byla pozitivně 

spojena se sílou úchopu, kdy  každý kilogram porodní váhy znamenal půl  kilový nárůst 

v síle úchopu. Síla úchopu byla silně spojena s  momentální velikostí těla. Ze  studie 

tedy výplývá, že  porodní váha má  spojitost se  silou úchopu u  dětí ve  věku 4  let. 

Obě  tyto uvedené studie mají společné zjištění, že  ranné vlivy na  růst a  vývoj svalů 

mají u  dětí vliv na  sílu úchopu. 

Cílem studie Molenaar (2010) bylo vyvinout shodná růstová schémata pro sílu úchopu 

u  dětí. Měřila se  síla úchopu, dominance ruky, pohlaví, výška a váha u 220 dětí 

od 4 do 12 let. K měření byl použitý Lode Dynamometr, který funguje na  principu 

Jamar Dynamometru. Děti byly rozděleny do  věkových skupin.  
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Nejmladší skupinou byly děti vě  věku 4 až 6 let, druhou skupinou byly děti od 7 

do 9 let a třetí nejstarší skupinou byly děti od 10 do 12 let. Výsledky ve  skupinách byly 

takové, že starší děti mají lepší výsledky než  mladší děti, chlapci mají lepší výsledky 

než dívky, dominantní ruka má  vždy lepší výsledky než  nedominantní u  všech 

testovaných dětí.  

Účelem studie Bear - Lehman (2002) „An Exploratory Look at Hand Strength 

and  Hand Size among Preschoolers“ (Výzkumný pohled na  sílu a  velikost ruky 

u  předškolních dětí) bylo prozkoumat základní poznatky ohledně síly úchopu, jeho 

tlaku a  velikosti ruky u normálních dětí (standardně se  vyvíjejících) v předškolním 

věku 3, 4 a 5 let. Studie se  také zabývá souvislostmi mezi sílou ruky, velikostí ruky, 

věkem a  pohlavím. K  měření byl použit Jamar Dynamometr. Bylo zkoumáno 

81  předškolních dětí z  New  York City. Výsledky ukázaly, že 5 leté děti mají silnější 

úchop, vyšší tlak stisku a větší ruce než 3 leté a  4 leté děti, rozdíl mezi dívkami 

a  chlapci nebyl pozorován. 

 

2.6.1 Typy přístrojů k měření svalové síly prstů a ruky 

Dynamometr 

Maximální svalovou sílu při izometrickém stahu, tedy sílu proti pevnému odporu, 

měříme dynanometrem. Dynamometr je připevněn k podložce a měření se udává 

v jednotkách síly (kp, N). Klasické dynamometry (např. ruční dynamometr) převádějí 

deformaci svých částí na  ručičkový ukazatel. Moderní dynamometry většinou pracují 

na  principu převodu deformační energie na energii elektrickou (tenzometry). Existuje 

několik druhů dynanometrů. Hand Dynamometr a Dynamometr Christy bulb měří 

sílu stisku ruky, rozsah pohybů ruky a sílu zápěstí. U tohoto přístroje je  způsob  úchopu 

kulový, který se dá se využít v ergoterapii u testovaných osob (např. po poranění ruky), 

kteří zvládnou jen  dlaňový typ úchopu. K  dispozici je  varianta přístroje pro dospělé 

i  pro děti. Jiným typem přístroje je  Jamar Hand Dynamometr, který je  hydraulický, 

zároveň i digitální a také umožňuje  přenos dat přímo do počítače (Hillman, 2004).  
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Prstový dynamometr 

Hydraulický prstový dynamometr (příloha č. 4, obr. č. 11) se  používá pro testování síly 

stisku. Měřidlo lze  využít i jako diagnostické zařízení nebo pro  pozorování pokroků 

při rehabilitaci. Síla stisku je  měřena v  librách a  kilogramech (max. měření do 45 

liber/20kg) ve dvojí stupnici. Prstový dynamometr je  určen pro  držení terapeutem 

a testovaný má  instrukce vyvinout co  největší tlak pomocí konečků prstů. Jednotlivé 

testovací pokusy se  po  každém stlačení zobrazí na  stupnici. Zároveň je  zaznamenáno 

dosažení nejlepšího výsledku všech pokusů stlačení. Analogové měřidlo tlaku prstů 

využívá vylepšeného hydraulického systému, spolehlivosti, přesnosti a  opakovatelnosti 

měření. Na  trhu existuje celá řada firem, které vyrabí tyto prstové dynanometry 

pracující na  podobném principu, například Jamar prstový dynanometr nebo 

B&L  prstový dynamometr (King, 2013). 

Testováním B &L  prstovým dynamometrem se  zabývá studie iránských vědců 

(Dianat  et  al, 2015) kteří testovali celkem 511  zdravých jedinců od  7  do  30  let . 

Všichni účastníci této studie byli rozděleni podle věku do  5  skupin, nejmladší 

skupinou byly děti od  7  do  10  let . Testovaly se  čtyři druhy prstových úchopů, 

a  to  laterální úchop, klíčový úchop, tip-to-tip neboli úchop s terminální opozicí palce 

a  ukazováku a Three-jaw pinch neboli úchop třemi prsty.  

Oproti hydraulickému dynamometru dokáže tento dynamometr měřit sílu 

až  do  60  liber/ 27kg. Z výsledků této studie dle  předpokladu vyplývá, že síla úchopu 

úměrně stoupá s věkem (Dianat et al, 2015).  

Rotterdamský vnitřní ruční myometr (RIHM) 

Molenaar et al. (2011) prováděli studii pomocí Rotterdamského vnitřního ručního 

myometru (dále jen RIHM). Tento myometr měří sílu jednotlivých prstů a palce příměji 

než dynamometr, který měří sílu stisku celé ruky a tím  je  měření úchopu komplexnější 

(příloha č. 4). Autoři RIHM vytvořili normativní tabulku vývoje síly úchopů u dětí 

s  ohledem na věk a váhu, podle které se pak dá porovnávat, zda se síla úchopu dětí 

vyvíjí správně. Pro  vytvoření této normativní tabulky byly testovány děti 

od  4  do  12  let. RIHM je  myometr, který měří sílu pod běžným úhlem, způsobem 

maximálního možného svalového odporu. Testování pomocí RIHM je uvedeno 

v příloze č. 4, (obr. č. 12). Je ověřené, že RIHM je  vhodný pro dospělé i děti od čtyř let.  
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Vigorimetr 

Krivošíková (2011) vedle již  uvedených a v praxi více používaných dynamometrů 

uvádí pro  měření různého typu svalové síly další typy přístrojů, kterými jsou ruční 

nebo pružinové vigorimetry. „Vigorimetr je složen z ručičkového ukazatele síly stisku 

a  umožňuje měřit sílu stisku ve  třech rozměrech vhodných pro měření síly koulového, 

válcového a pinzetového úchopu nebo tužkového úchopu.“ (Krivošíková, 2011, str.203).  

Vigorimetr byl dosud jediným přístorojem, díky kterému bylo možné změřit tužkový 

úchop. Dále Krivošíková (2011) uvádí jako možnost použítí měření síly stisku ruční 

tenzometry. Tenzometry se  používají také v biomechanice k  měření tlaků v kloubech, 

při  měření síly, tíhy či tlaku při  došlapu na podložku.  

Ve studii Molenaar (2008) porovnávali přístroje na měření svalové síly, a to vigorimetr 

Jamar a Lode dynamometr. Studie se zúčastnilo 104 dětí a byla zaměřena na  děti 

ze  základní školy. Děti byly rozdělené do 3 skupin: 4-6 let, 7-9 let a 10-12 let. Síla 

úchopu byla měřená dvěma dynamometry Lode a Jamar a  vigorimetrem. Děti byly 

znovu testovány po  měsíci. Průměr tří maximalních stisků byl zaznamenán u všech 

měření. 

U celé skupiny byl u Lode dynanometru koeficient korelace 0,97 pro dominantní ruku 

a  0,95 pro nedominantní. Pro vigorimetr 0,84 pro dominantní a 0,86 pro nedominantní 

ruku. Výsledkem studie bylo, že oba  dynamometry i vigorimetr jsou přístroje vhodné 

na  měření síly úchopu u dětí ve věku do dvanácti let a  že se  jedná o přístroje 

srovnatelné, spolehlivé a využitelné. Přístoje jsou také vhodné na měření svalové síly 

u  dětí s poruchami funkce ruky.  

Pablo 

Dalším novým přístrojem, kterým je  možné měřit svalovou sílu stisku prstů je  Pablo 

(příloha č. 4, obr. č. 13-14). Pablo pomáhá pacientům s  motorickým postižením ruky 

a  prstů. Zařízení je  určeno pro  diagnostiku i  terapii, umožňuje měřit sílu v  různých 

úchopech ruky a  umožňuje měřit rozsahy pohybu horní končetiny. Pablo funguje jako 

dva  přístroje v  jednom, jako přístroj pro  rehabilitaci ruky a  hodnotící přístroj.  
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Pablo usnadňuje nácvik úchopových forem ruky a  vestavěné senzory sledují sílu 

úchopu a  rozsah pohybu. Může se  používat na  počítači nebo notebooku, jelikož 

se  připojí přes USB. Díky systému softwaru tyroS nabízí Pablo interaktivní pohybový 

trénik s  audiovizuální zpětnou vazbou. Výsledek každého nácviku je  automaticky 

začleněn do  databáze a  terapeutického výkazu (Tyromotion, 2016). 

 

  



	

 
 

47	

3 TERAPIE ÚCHOPU A  NÁCVIK GRAFOMOTORIKY  

3.1  Nácvik úchopu psací potřeby 

Na  úchop psacího náčiní a  přítlak má  vliv především výběr psacího náčiní. Nesmíme 

zapomínat, že  výkony dítěte a  jeho chuť kreslit neovlivňujeme pouze podmínkami 

k  práci, ale  především motivací a  naší spoluúčastí na  činnosti. Dle  Zatorské (2012) 

je  při  nácviku úchopů důležité provádět nácvik v  určité posloupnosti. Nejprve 

jde  o  účelový úchop a  manipulaci s  předměty, poté nacvičujeme obratnost 

a  využitelnost úchopu, později přecházíme k  složitějším pohybům, ke  spojení pohybů 

a  nakonec provádíme činnosti, při  kterých zapojujeme celé tělo během manipulace 

s  předměty. Správné držení tužky je  důležité pro  rozvoj koordinace jemných pohybů 

při  kreslení a  později při  psaní. Při  nácviku využíváme stupňování aktivity, které 

zařazujeme tak, aby  postupovali od  hrubého k  jemnému úchopu. Například 

při  mačkání papíru do  kuličky volíme velikost papíru a  jeho kvalitu postupně měníme. 

Navodit špetku můžeme pomocí cvičení jemné motoriky, kdy  volíme úchopy 

drobnějších předmětů např. korálků, fazolí nebo hrachu. Při  procvičování špetkového 

úchopu využíváme písek, hlínu, krupici nebo koření, kdy  s  těmito drobnými částicemi 

nacvičujeme činnost solení (Bednářová, Šmardová, 2006).  

Při  nácviku tužkového úchopu respektujeme fáze pohybového vývoje. K  nácviku 

úchopu využíváme předměty různých velikostí, ale  preferujeme manipulaci s  menšími 

předměty- jako jsou válečky, kolíky, části stavebnice jako je  například Lego apod. 

Jakmile dítě zvládne správný úchop tužky, střídáme různá psací náčiní, na  kterých 

se  úchop zlepšuje (Bednářová, Šmardová, 2006, Zatorská, 2012). 

 

3.1.1 Správný špetkový úchop 

Popis správného špetkového úchopu se  porovnáním autorů Opatřilová (2014), 

Looseová, Piekertová, Dienerová (2001) shoduje. Popisují přesné a  ideální postavení 

prstů v  tomto úchopu, kdy  palec drží, prostředníček podpírá a  ukazováček je  položen 

lehce shora.  
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Pro  ovládání psacích nástrojů a  vytvoření správného špetkového úchopu doporučuje 

Spáčilová a  Šubová (2004) držet psací potřebu prvními třemi prsty ruky, přičemž 

všechny prsty jsou přitom mírně ohnuty. První článek prostředního prstu podpírá psací 

potřebu z  pravé strany zdola, palec přidržuje psací potřebu z  levé strany a  ukazováček 

shora. Autorky zdůrazňují, že  pozornost by  se  měla věnovat zvláště ukazováčku, který 

děti křečovitě ohýbají a  drží v  pravém nebo i  v  menším úhlu. Ostatní prsty, prsteníček 

a  malíček, jsou mírně ohnuty dovnitř dlaně a  spočívají na  sobě pod  prostředníčkem. 

Celá pravá ruka spočívá lehce na  prvních dvou článcích malíčku, aby  se  při  psaní 

mohla volně posouvat (Spáčilová, Šubová, 2004). 

Bednářová  a  Šmardová (2006) k  úchopu doplňují, že  tužka leží na  posledním článku 

prostředníčku, seshora ji  přidržuje bříško palce a  ukazováčku. Ruka a  prsty jsou 

uvolněny, nesvírají tužku křečovitě, ukazováček není prohnutý. Tužka přesahuje kožní 

řasu mezi palcem a  ukazováčkem. Malíček a  prsteníček jsou volně pokrčeny v  dlani.  

Psací potřeba se  drží tak, aby  svírala s  plochou papíru úhel přibližně asi  45  stupňů 

a  přitom horní konec psací potřeby směřoval k  pravému rameni (Spáčilová, Šubová, 

2004). 

Správnou výšku držení psacího náčiní autoři doporučují tak, aby  mezi hrotem tužky 

a  prsty byla optimální vzdálenost 3 cm  (Opatřilová, 2014; Spáčilová, Šubová, 2004). 

Bednářová  a  Šmardová (2006) uvádějí vzdálenost prstů od  hrotu tužky přibližně  

3 -4  cm.  

Opatřilová (2014) doplňuje, že  pokud dítě drží tužku níže, má  omezený pohyb prstů 

a  tím  v  nich vzniká napětí. Naopak při  vysokém úchopu je  tužka špatně ovladatelná. 

Správnou polohou uchopení tužky může vyřešit jednoduchá pomůcka, a  to  slabá 

gumička, kterou navlečeme do  správné výšky na  tužku. Na  psací potřeby se  vyrábějí 

různé nástavce většinou z  gumového materiálu, které stabilizují na  tužce správný 

úchop. Grafomotorické pomůcky jsou rozvedeny v  samostatné podkapitole.  

Looseová, Piekertová a  Dienerová (2001) upozorňují, že  správný úchop tužky 

se  neopravuje během cvičení, ale  pouze po  dokončení grafomotorického cvičení. 
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3.1.2 Postavení ruky při  psaní 

Bednářová  a  Šmardová (2006) popisují postavení ruky při  psaní tak, že  směr horního 

konce tužky vždy směřuje do  oblasti mezi ramenem a  loktem. Konec tužky 

s  ramenem svírají úhel přibližně 45  stupňů. Kutálková (2014) doplňuje, že  úhel 

se  může měnit od  směru přímo k  rameni zhruba až  45  stupňů- v  rozsahu 

asi  osminky kruhu a  jakmile se  tužka vychyluje zhruba rovnoběžně s  hranou stolu, 

nepovažujeme již  situaci za  ideální a  je  důležité začít s  nácvikem správného úchopu 

a  držení tužky. Bednářová a  Šmardová (2006) dále ke  správnému postavení ruky 

doplňují, že  se  ruka nadměrně neohýbá v  zápěstí a  tvoří s  paží po  oblast lokte 

poměrně rovnou linii. Je  uvolněná, pohyb po  papíře vychází z  ramene a  lokte. 

Zejména u  leváků bývá tendence ruku v  zápěstí nadměrně ohýbat a  vytáčet. 

Důsledkem je  zvýšená únava při  psaní, bolestivost celé paže a  nechuť psát.  

Jestliže dítě nadměrně ohýbá ruku v  zápěstí, bývá nejčastější příčinou chybějící pohyb 

ruky v  ramenním kloubu, dále pak  nedostatečná uvolněnost paže a  nižší 

koordinovanost pohybu. Při  kreslení a  psaní se  pohybuje celá paže, včetně ramenního 

kloubu (Bednářová, Šmardová, 2006). 

Pro  úspěšný nácvik a  stimulaci grafomotorických funkcí je  třeba zachovat volnost 

paže a  ruky tak, jak  je  tomu v  prvopočátcích čmárání. Při  nesprávném vývoji 

a  vedení dochází k  nežádoucím projevům (spasticita, tremor, zvýšený přítlak atd.), 

které grafomotorické dovednosti brzdí a  omezují. Při  nácviku se  důsledně snažíme 

o  souhru a  součinnost motorického, zrakového a  sluchového analyzátoru. Proto 

by  měl  být  každý grafomotorický záznam doprovázen hlasovým projevem, např. 

slovem, říkankou, melodií (Opařilová, 2014).  
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3.2  Grafomotorická cvičení  

Grafomotorickým cvičením rozvíjíme zejména jemnou motoriku a  zrakovou koordinaci 

a  využíváme jej  před nácvikem psaní. Cílem grafomotorických cvičení je  především 

uvolnění svalových skupin paže, zápěstí a  ruky a  vytvoření správných předpokladů 

k  nácviku psaní. Při  provádění grafomotorických cvičení sledujeme na  jakém stupni 

vývoje grafomotoriky dítě je  (Opatřilová, 2014). 

Psaní klade vysoké nároky na  koordinaci pohybů jemného svalstva ruky a  zrakové 

kontroly. Proto je  před nácvikem grafomotoriky nezbytná delší příprava. Kromě 

soustavné péče o  správné držení těla a  psacího náčiní jsou nutná cvičení k  uvolňování 

celé paže. Po  cvičení velkých následuje systém přípravných cviků, které procvičují 

všechny svaly při  psaní. Přípravné cviky vyžadují přesnější ovládání svalů ruky, 

zvýšenou kontrolu pohybu a  součinnost zraku při  vytváření tvarů stejně velkých 

a  stejně vzdálených. Předpokladem úhledného psaní je  uvolněná a  lehká ruka, 

schopnost ovládat pohyby paže, zápěstí, záprstí, jemné pohyby prstů. V  psaní 

lze  postupovat podle samostatně zvolené metodiky (Spáčilová, Šubová, 2004; 

Mlčáková, 2009).  

Před samostatným grafomotorickým cvičením se  provádějí cviky pro  rozvíjení jemné 

motoriky ruky. Při  cvičení jemné motoriky rukou navrhuje Habšudová (2000) 

následující cvičení horních končetin, rukou a  prstů.  

Krouživé pohyby horních končetin: kroužení dopředu, střídáme pravou a  levou horní 

končetinu, kroužení dozadu se  střídáním pravé a  levé končetiny, kroužení dopředu 

oběmi horními končetinami, kroužení dozadu oběmi horními končetinami 

Krouživé pohyby rukou od  zápěstí: kroužení dovnitř střídavě pravou a  levou rukou, 

kroužení ven  opět střídavě pravou a  levou rukou, kroužení oběma rukama k  tělu, 

kroužení oběma rukama od  těla 

Procvičování prstů: horní končetiny jsou volně položené, opřené o  stůl, popřípadě 

flektované v  lokti, prsty pohybujeme ve  vzduchu, klepeme do  stolu jako bychom hráli 

na  klavír, pohyb prstů je  cílený od  palců po  malíčky a  naopak, prsty pohybujeme 

na  pokyn terapeuta, při  rozcvičování prstů používáme pomůcky jako balónky, gumové 

a  plastové kroužky a  různé hračky na  stlačování a  uvolnění (Habšudová, 2000).  
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Uvolňovací cviky  

Při  grafomotorických cvičeních především jde  o  uvolnění uvolnění ramenního kloubu, 

svalových skupin paže, zápěstí a  ruky. Postupujeme od  jednoduchých cviků 

ke  složitějším. Uvolňovací cviky pro  ramenní kloub se  provádějí nejlépe vestoje, 

kdy  se  na  tabuli nebo velké archy papíru s  odstupem na  délku paže kreslí pastelkami, 

voskovkami, křídou nebo i  houbou. Děti mohou obtahovat předlohu nebo malují velké 

kruhy po  celé ploše, čímž uvolňují ramenní kloub. Vsedě s  nataženou rukou, uvolňují 

především loketní kloub. Grafomotorické cvičení pro  uvolnění zápěstí provádíme vsedě 

s  podepřeným loktem (Spáčilová, Šubová, 2004; Mlčáková, 2009). 

Bednářová a  Šmardová (2006) uvádí, že  charakteristické pro  uvolňovací cviky 

je  především to, že  dítě má  stanoveno, kudy vede stopu a  nemusí tak  přemýšlet 

nad  směrem vedení čáry nebo analyzovat jednotlivé části obrazu. Směr vedení psací 

potřeby je  vymezen hranicemi. Vymezení je  určeno buď  dvěma liniemi (vznikne 

prostor pro  vedení stopy) nebo jednotlivými body, které má  za  úkol dítě spojovat.  

Pro  podporu správného  úchopu kreslícího  náčiní zařazujeme grafomotorická cvičení. 

Grafomotorické cvičení je  řízené pohybové cvičení, jehož výhoda spočívá v  tom, 

že  pohyb je  zaznamenáván graficky. U  dítěte sledujeme, v  jaké fázi pohybového 

vývoje se  nachází, zda  psací pohyb vychází z  ramene, lokte či  zápěstí a  také 

přizpůsobíme plochu a  psací náčiní, aby  mohlo postupovat od  známého k neznámému 

a  od  lehčí formy k  formě pro  něj  náročnější (Svobodová, 1997; Vítková, 2006). 

Metodický postup se řídí úrovní jemné motoriky dítěte, kdy  postupujeme od  velkých, 

jednoduchých  linií k menším  a  složitějším. Od velkých pohybů celou paží přecházíme 

k pohybům stále menším, kdy volíme menší tvary, se zapojením a uvolňováním zápěstí. 

Snažíme se o úplné zautomatizování pohybu tím, že cvik mnohonásobně opakujeme. 

Dítě je  vedeno k  zapamatování si  směru pohybu a  tvaru. Postupně sledujeme kvalitu 

grafického záznamu, respektování vymezené plochy, dítě seznamujeme s  pojmy jako 

je  řádek či linka (Vítková, 2006; Mlčáková, 2009; Opařilová, 2014). 
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3.3  Grafomotorické pomůcky 

3.3.1 Trojhranný pogram 

Na  našem trhu je  možné zakoupit již  mnoho grafomotorických pomůcek, které dětem 

nejenom usnadňují lepší úchop psací potřeby, ale  také pomáhají se  správný tužkový 

úchop naučit a  osvojit si  jej. Mezi tyto grafomotorické pomůcky pro  děti patří 

trojhranné tužky (příloha č. 5, obr. č. 16), pastelky, pera a  speciální nástavce 

na  tužky, které podporují správný úchop psací potřeby. 

Autorky Bednářová a  Šmardová (2006) doporučují ve  své  knize tzv. Trojhranný 

program (příloha č. 5, obr. č. 15), kdy  tužky, pastelky nebo pera mají trojúhelníkovitý 

průměr a  každá strana je  určena pro  oporu jednoho prstu a  upozorňují, že  volba 

psacího náčiní ovlivňuje celkový grafický výkon, jelikož tvar psacího náčiní má  vliv 

na  jeho správné držení. Tvar psacího náčiní vybíráme takový, který dítěti umožní 

a  podpoří jeho správné držení. Nejsou vhodné příliš široké křídy a  fixy, protože jejich 

široký nebo čtyřhranný tvar znesnadňuje špetkové držení. Čtverhranné křídy často 

vybízejí dítě k  držení křídy všemi prsty nebo dokonce dlaňovým úchopem. 

Nepoužíváme krátké tužky, které nepřesahují kožní záhyb mezi palcem a  ukazováčkem 

a  neumožňují správné držení. Při  kresbě tužkou a  pastelkami je  na  rozdíl od  fixů 

dobře pozorovatelný tlak na  podložku. Přítlak způsobí rychlejší skluz po  papíře, pohyb 

je  neplynulý, čára je  kostrbatá a  vytlačená. Trojhranné tužky s  optimální ergonomií 

pro  správný úchop se  vyrábějí v různých druzích trvrdosti tuhy. Tužka má  úchopovou 

zónu s  protiskluzovými a  masážními body pro  snadnější úchop zabraňující klouzání 

prstů. Trojhranná tužka je  vhodná především pro kreslení. 

Autorky Looseová,  Piekertová a  Dienerová (2001) doplňují, že  trojhranné tužky jsou 

ke  cvičení vhodnější než  kulaté, protože prsty získávají hluboké hmatové informace. 

Začínat by  se  mělo vždy silnými tužkami, ideální jsou barevné tužky a  pastelky. 

Pro  děti s  omezenou motorikou rukou jako příklad uvádějí zaťatou pěst, doporučují 

na  začátku používat velmi silné voskovky.  

Po  kresbě tužkou můžeme přecházet na nácvik psaní perem. Pero Evo - Pen je velmi 

praktické a  pohodlné do dlaně, dokonale ergonomického tvaru (příloha č. 5, obr. č. 23). 

Napomáhá správnému úchopu a  přirozenému držení při  psaní.  
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Může účinně pomoci těm, kteří trpí degenerativním onemocněním kloubů palce, ruční 

dystonií, radiálním poškozením nervů, cévní mozkovou příhodou, reflexní sympatickou 

dystrofií, dyslexii, ručním třesem, chybějí jim  prsty či  mají protézu. Speciální 

ergonomické pero je  vhodné jak  pro  leváky tak  praváky (pastelka.eu, 2016). 

Pero Stabilo Easybidry (příloha č. 5, obr. č. 24). je  určené pro  děti praváky i  leváky, 

které se  učí  psát. Jeho velkou výhodou a  novinkou na  trhu je  nastavitelný iridiový 

hrot, který se  dá  nastavit do  tří  poloh podle sklonu písma a  ruky školáka. Pero 

má  ergonomický tvar a  úchopová část je  z  neklouzavého materiálu pro  správný 

úchop (pastelka.eu, 2016). 

Dalším vhodným perem pro  nácvik grafomotoriky je  pero Ring Pen  se  speciální 

konstrukcí, které se  provleče na  ukazovák (příloha č. 5, obr. č. 25). Tímto uvolněným 

držením se  předchází únavě při  psaní a  předchází se  tzv. písařské křeči. Jeho těžiště 

se  shoduje s  bodem podpory, což  dovoluje psát s  minimální námahou. Pero Ring 

Pen  je  vhodné pro  děti i  dospělé s  poruchou jemné motoriky (pastelka.eu, 2016). 

 

3.3.2 Nástavce pro  nácvik úchopu 

Speciální grafomotorické nástavce na  psací potřebu jsou vyvinuté pro  děti s  poruchou 

úchopu (příloha č. 5, obr. č. 17-21). Tyto nástavce slouží pro  nácvik základní pozice 

prstů, pomáhají odstranit křečovitý úchop při  psaní, zabraňují klouzání prstů 

při  úchopu, překřižování a  rozebíhání prstů na  psací potřebě. Nástavce na  tužku 

používáme u  dětí, které mají problém se  správným nácvikem úchopu tužky nebo 

se  teprve učí  jak  správně psací potřebu uchopit a  neumějí ještě psát. K  nácviku 

správného úchopu dopomohou fixační křidélka na  nástavci, které zabraňují 

překřižování ukazováku a  prostředníku. Nástavce jsou vyrobené z  různých materiálů 

(z  plastu, pryže, neoprénu, silikonu, fima atd.) a  tvarů (pastelka.eu, 2016). 

Některé nástavce ve  tvaru válce pouze rozšiřují plochu pro  úchop a  mají speciální 

protiskluzovou úpravu. Po  odlitku vlastního špetkového úchopu si  můžeme vyrobit 

nástavec přímo na  míru. Účel nástavce je  především fixovat správné postavení prstů 

při  psaní jak  pro  praváky tak  leváky. Tvar nástavce samovolně vede prsty do  polohy 

pro  správný úchop a  výrazně snižuje únavu ruky při  psaní.  
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Nástavec pro  špetkový úchop je  vhodným přechodným krokem mezi 

strukturovanějšími nástavci a  nástavci umožňujícími větší volnost. Písmeno „R “ 

na  všech nástavcích označuje polohu pro  palec u  praváka, písmeno „L “ pro  polohu 

palce leváka (pastelka.eu, 2016). 

Bednářová  a  Šmardová (2006) doporučují tento nástavec pro  děti, které palcem 

přesahují ukazovák nebo výrazně posouvají vzájemné postavení ukazováčku a  palce. 

Dále je  vhodný pro  děti, u  kterých přetrvávají prsty v  nejrůznějších polohách, které 

znesnadňují pohyb a  koordinaci.  

 

3.3.3 Šablony k  nácviku psaní 

Opatřilová (2014) popisuje jako další vhodné grafomotorické pomůcky šablony různých 

tvarů pro  nácvik psaní i  malování. Šablony na  nácvik psaní jsou vhodné pro  děti, 

které se  teprve učí  pracovat s  psacím náčiním a  ještě nedokáží vnímat hranice 

vymezené na  psací ploše. Šablona jasně určuje začátek a  konec tahu, vymezuje dráhu 

a  pomáhá držet správný směr. Šablony se  vyrábějí v různých tvarech a provedeních, 

ukázka těchto šablon je v příloze č. 5, (obr. č. 26, obr. č. 27). 

Habšudová (2000) doporučuje pro  cvičení jemné motoriky rukou, cílené pohyby, 

vedení přímé čáry, čáry do  oblouku nebo křivky různého směru speciální šablony 

(příloha č. 5, obr. č. 28). Šablony byly testovány u  dětí s DMO, které měly porušenu 

jemnou motoriku. Pomůcky jsou uloženy v  dřevěném obale. Příslušenství tvoří 

podložka s  pevným držákem na  papír formátu A4 , deset různých tvarů šablon 

a  metodická příručka.. Na  procvičování a  nácvik slouží šest základních šablon 

s  patnácti tvary. Další čtyři šablony jsou k  důkladnému procvičování, naučení návyků 

a  zručnosti. Pro  lepší čitelnost je  dána přednost nácviku tiskacího písma. Nezbytné 

je  využití různých úchopových pomůcek v závislosti na  zachování zbytkové funkce 

ruky. Tyto šablony mají především přispět k  ulehčení orientace na  psací ploše 

s  přihlédnutím na  kvalitu písma. Pomocí prvních šesti šablon nacvičujeme vodorovné 

a  svislé čáry, čáry šikmé směrem doprava a  doleva, oblouky, ovály, goniometrické 

tvary, kosočtverec na  nácvik písmen A, V, X, Y, šestiúhelník na  písmena M, N, Z 

nebo dokreslování postavičky. Poslední čtyři šablony slouží na  nácvik tiskacích písmen 

různé velikosti (Habšudová, 2000).   
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3.4  Ergonomické zásady  

Jak  se  dítě v  předškolním věku naučí u  kreslení sedět, držet tužku, pracovat 

s  uvolněním a  napětím, významnou měrou poznamená jeho výkony ve  psaní a  čtení 

později ve  škole. Sed  by  měl  být  pohodlný, jelikož při  psaní ovlivňuje držení celého 

těla, pohyblivost jednotlivých kloubů paže a  jejich vzájemné propojení. Dobrá volba 

stolu a  židle, vytvoření správných pracovních návyků, je  jednou z  prevencí 

ortopedických a  očních vad. Od začátku, kdy  začíná dítě kreslit, je  nutné dbát 

na  správné sezení při  psaní a  držení tužky. Jakmile se  vytvoří chybné návyky, 

negativně ovlivňují výkony dítěte a  dále jeho chuť a  motivaci v  činnosti pokračovat. 

Je  vždy snadnější od  začátku správně návyky vytvářet, než  později chybné návyky 

odstraňovat (Opatřilová, 2014). 

Již  Penc (1968) upozorňoval na  důležitost správné ergonomie sedu při  psaní. Autor 

popisuje zásady pro  správné sezení a  držení těla, kdy  dítě sedí na  celém sedadle, nohy 

má  pohodlně u  sebe, ohnuty v  kolenou přibližně v  pravém úhlu a  opřeny celými 

chodidly o  podlahu. Takové sezení zaručuje dostatečnou stabilitu na  rozdíl od  sedu, 

kdy  dítě sedí pouze na  přední polovině sedadla nebo pouze na  jeho přední hraně, 

má  nohy křížem nebo každou v  jiné poloze, takže jeho poloha je  vratká. 

Spáčilová a  Šubová (2004) popisují ergonomii sedu při  psaní tak, že  trup je  mírně 

nakloněn dopředu, ale  tělo se  nedotýká přední hrany psací desky. Ramena jsou stejně 

vysoko, rovnoběžně s  hranou lavice. Obě předloktí leží souměrně na  psací desce, 

nikoliv na  její hraně a  směřují k  sobě v  pravém úhlu, jehož předpokládaný vrchol 

je  před středem těla, kde  se  ruce téměř stýkají. Lokty jsou mírně oddáleny od  trupu. 

Váha trupu spočívá na  sedadle, nikoliv na  předloktích. Nejsou-li  obě  předloktí 

souměrně na  psací desce, vychyluje se  osa  ramen z  vodorovné polohy a  dochází 

ke  zkřiveninám páteře, nehledě k  tomu, že  žák  nemůže dobře psát. Hlava je  rovněž 

v  prodloužení páteře, mírně skloněna nad  papírem, aby  vzdálenost očí  od  špičky pera 

byla asi  30  cm . Má-li  žák  příliš nízko skloněnou hlavu, kazí si  zrak a  nemá 

dostatečný rozhled po  papíru. Tento jev  se  pak  odráží v  nestejné velikosti písma 

a  v  křivých řádcích. Naklání-li  žák  hlavu na  stranu, nevidí správně na  vytváření 

písma, zejména na  vedení řádků a  udržování jednotného sklonu písma. 
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Looseová, Piekertová a  Dienerová (2001) popisují výchozí pozici vsedě následovně. 

Chodidla jsou položena celou plochou paralelně na  podlaze ve  středně velké 

vzdálenosti od  sebe (přibližně na  šířku boků). Stehna zhruba vodorovně a  holeně 

svisle (výška sedadla). Sed  je  vzpřímený, s  rovnoměrnou zátěží na  celých hýždích 

a  s  rovnou páteří. Ramena jsou uvolněná ramena, aby  nedocházelo ke  křečovitému 

napětí. Ruka, kterou píšeme, leží již  od  lokte na  stole. Loket a  zápěstí se  nesmí 

zvedat ani  tvořit úhel a  musí mít  dost místa. Hlavu musíme držet rovně a  je  dobré, 

pokud můžeme desku psacího stolu nastavit zešikma.Tělo a  stůl by  měly 

být  v  přímém kontaktu z  důvodu zlepšení držení těla a  tělesného napětí. Předloktí 

druhé ruky leží volně na  stole. 

Opatřilová (2014) doplňuje autory o efektivní hloubka sedadla, která by  měla podpírat 

nejméně 2/3 délky stehna, přední hrana sedadla nesmí zasahovat do  podkolenní jamky 

a  musí být  zaoblená. Dále autorka popisuje důležité podrobnosti o  výšce sedadla, 

která se  má  rovnat délce bérce, zvětšené o  výšku nízkého podpatku (1 – 2 cm), 

tj.  chodidla jsou při  zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, 

aby  bylo možné se  o  ně  pevně opřít. Opěradlo dle autorky slouží především jako 

opora beder, nikoliv hrudní páteře a pro  volný pohyb horních končetin by  nemělo 

sahat výš, než  je  dolní úhel lopatek. 

Odpovídající nábytek pro  správnou ergonomii sedu se  skládá z  vhodné velikosti židle 

a  stolu, který zajišťuje dítěti pohodlné a  vhodné sezení (příloha č. 6, obr. 29). Výhodou 

jsou židle a  lavice, které lze snadno upravovat a  polohovat dle  potřebného nastavení. 

Pracovní deska stolu by  měla být  ve  výšce loktů volně spuštěných paží sedícího 

dítěte. Je -li  sklon pracovní desky nastavitelný, tak  by  měl  být  při  čtení v úhlu 35 ° 

a  při  psaní 10–16°. Z důvodu snižování statického přetěžování svalových skupin 

pohybového aparátu je důležité funkční střídání poloh dítěte (Opatřilová, 2014). 
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PRAKTICKÁ ČÁST  

4 TESTOVÁNÍ TUŽKOVÉHO ÚCHOPU 

4.1 Cíl  praktické části práce 

Po  nastudování odborných pramenů týkajících se  grafomotoriky byl  stanoven 

výzkumný problém. Často uváděnou obtíží při  nácviku grafomotoriky u  dětí 

předškolního věku je  křečovitý úchop psací potřeby. Praktická část bude zaměřena 

na  výzkumný problém, zda  držení psacího náčiní souvisí s  vývojem úchopu psací 

potřeby u  dětí předškolního věku. 

Cílem praktické části diplomové práce je  zjistit hodnoty přítlaku prstů zapojených 

při  tužkovém úchopu u  zdravé populace předškolních dětí ve  věkových skupinách 4, 

5  a  6 let  a  analyzovat, zda  se  přítlak zapojených prstů mění v  závislosti na  věku 

dětí. Dalším cílem praktické části práce je  zhodnotit možnosti využití grafomotorické 

pomůcky v  testování tužkového úchopu u  dětí předškolního věku. 

Základní výzkumná otázka: 

Jaké jsou hodnoty přítlaku jednotlivých prstů zapojených při tužkovém úchopu 

v závislosti na věku dětí? 

Hypotézy  

H1: U předškolních dětí ve věku od 4 do 6 let se s vyšším věkem tlak prstů zapojených 

při tužkovém úchopu snižuje.  

H2: Ze zapojených prstů při tužkovém úchopu vyvíjí nejvyšší tlak ukazovák u všech 

věkových skupin předškolních dětí od 4 do 6 let. 

Důležitá součást kvantitativního výzkumu je  stanovení cílů práce a vědeckých hypotéz, 

jejichž platnost je  částečně zdůvodněna, ale  nepotvrzena (Kutnohorská, 2009).  
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4.2  Metodologie – metody sběru dat  

Důležitá součást kvantitativního výzkumu je  stanovení cílů práce a vědeckých hypotéz, 

jejichž platnost je  částečně zdůvodněna, ale  nepotvrzena (Kutnohorská, 2009).  

Vzhledem ke stanovené výzkumné otázce, hypotézám a metodě sběru dat byl 

pro  zjištění cíle praktické části práce zvolen kvantitativní výzkum. 

Metodou sběru dat  je  testování NHPT standardizovaného úchopového testu a  měření 

tlaku prstů zapojených při  tužkovém úchopu speciálně vyvinutou grafomotorickou 

pomůckou. Získaná data měření se  ukládají, posléze extrahují a  statisticky 

vyhodnocují. Jelikož cílem je  získání dat, která mají numerickou povahu, jedná 

se  o  kvantitativní výzkumný přístup.  

Sběr dat  se  uskutečnil metodou měření pomocí grafomotorické pomůcky, která byla 

vyvinuta ve spolupráci se Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI 

1. LF. Tlakovými senzory jsou snímány hodnoty přítlaku tří  prstů (palce, ukazováku, 

prostředníku) zapojených v  tužkovém úchopu při  aktivní činnosti psaní určené linie. 

Momentální tlak jednotlivého prstu je  graficky znázorněn na  monitoru počítače, 

ke  kterému je  pomůcka připojena. Měření přítlaku prstů během manipulace s  psací 

potřebou, aktivní činnosti psaní a  funkčního tužkového úchopu se  testovalo zcela 

poprvé (příloha č. 7, obr. č. 31).  

Před výzkumným měřením byl  proveden předvýzkum. Předvýzkum neboli pilotní 

výzkum (orientační výzkum) slouží k testování nástrojů, které chceme ve  výzkumu 

použít (Jarošová, Zeleníková, 2014, Kalina, 2015).  

Předvýzkum se využívá zejména tehdy, je-li znalost badatele o problému minimální 

a  slouží k prověření připravované realizace výzkumného měření, a  to  již v terénu 

(Reichel, 2009).  

Předvýzkum byl  proveden v květnu 2015 v Mateřské škole Aloyse Klara v Praze, 

tzn.  v jiné mateřské škole a  v jiném městě než  samotný výzkum. Výběrový soubor 

odpovídal základním charakteristikám výzkumného souboru následného výzkumu. 

(Reichel, 2009).  
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Předvýzkum byl  především zaměřen na  funkci, ovládání a  použití experimentálního 

zařízení a  zvolení vhodné linie obkreslování pro  hodnocení přítlaku prstů na  psací 

náčiní. V předvýzkumu bylo v  aplikaci na  tabletu testováno 7  variant linií 

k obkreslování (spodní oblouk, kruh, vlnovka, přímka, spirála, čtverec, trojúhelník). 

Účelem předvýzkumu bylo zvolit nejvhodnější linii pro  reliabilitu plánovaného 

výzkumu. Předvýzkum ukázal, že  nejvhodnější linií pro  samotný výzkum bude 

přímka, a  to  z  následujících důvodů. Při  obkreslování spodního oblouku, kruhu, 

spirály a  vlnovky se  měnil tlak prstů na  psací náčiní v závislosti na  tvaru 

obkreslované linie. Dalším důvodem byly rozdíly v grafomotorických dovednostech 

jednotlivých věkových skupin dětí, kdy  nejmladší skupina čtyřletých dětí nezvládala 

spojování bodů naznačujících čtverce a  trojúhelník. Výsledky z předvýzkumu byly 

pouze orientační a  nebyly zahrnuty do  dat  následného výzkumu. (Reichel, 2009). 

Výzkum se  uskutečnil v  listopadu 2015 v  mateřské škole v Dobřichovicích. 

Na  testování byla vyhraněna samostatná místnost, vybavená stolem a  židlí 

pro  dodržení správné ergonomie sedu (příloha č. 6, obr. č. 30). Děti chodily 

do  místnosti po  dvojicích a  každému dítěti byly vysvětleny přesné instrukce 

k  testování NHPT a  k  měření grafomotorickou pomůckou.  

U  všech dětí byl  nejprve proveden NHPT. Pro  děti předškolního věku je  NHPT 

vhodným úchopovým testem jelikož je snadný, pro  děti pochopitelný a  rychle 

provedený. NHPT je  standardizovaný úchopový test a  byla u  něho provedena 

validita a  reliabilita. Test je  zaměřen na  testování jemné motoriky, manuální zručnost 

a  obratnost prstů a  můžeme jím  porovnávat obratnost prstů při  unimanuální čínnosti 

(činnost vykonávaná pouze jednou rukou) Macháčková (2013). Pro  klinické 

posuzování funkcí ruky je  v  praxi NHPT nejvíce  využíván  (Tomisová, Opavský, 

2009). Provedením NHPT byla kromě testování úchopu ověřena lateralita, jelikož 

z  předvýzkumu vyplynulo, že  v  nejmladší skupině čtyřletých dětí se  mohou 

vyskytnout jedinci, kteří ještě nemají vyhraněnou lateralitu nebo nemají ještě 

dostatečnou vědomost o  dominanci ruky nebo o  pojmech levá a  pravá.  

Jelikož není na  českém trhu NHPT k dispozici, byl  pro  účely testování vyroben 

Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF dle parametrů 

Mathiowetz et  al., 1985.  



	

 
 

60	

Následně probíhalo testování s  grafomotorickou pomůckou s  aplikací pro  motorický 

trénink, která snímá tlak prstů zapojených při  tužkovém úchopu během grafické 

činnosti a tyto hodnoty zaznamenává. Celkově trvalo testování a měření u jednoho 

dítěte cca 23 minut.  

4.2.1 Popis a  funkce grafomotorické pomůcky 

Pro zjištění přítlaku jednotlivých prstů zapojených při  tužkovém úchopu při  činnosti 

psaní určené linie byla v roce 2015 vyvinuta ve spolupráci se Společným pracovištěm 

biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF grafomotorická pomůcka. Jedná 

se  o  experimentální zařízení, které se skládá ze  tří  částí, z tužky opatřené 

ergonomickým nástavcem, tabletu a  záznamového zařízení. Na  tabletu s aplikací 

pro  motorický tréning je  možné nastavit různé tvary a  linie pro  obkreslování. 

Autorem níže uvedeného technického popisu grafomotorické pomůcky je Ing. Martin 

Vítězník ze Společného pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF. 

Experimentální zařízení VLV-PPI /GR1 (obr.č.8) je určeno pro snímání tlaku prstů 

při  úchopu tužky opatřené ergonomickým nástavcem. Zařízení se v použité konfiguraci 

skládá ze  třech hlavních částí: 

Ø záznamová jednotka typu VLV -PPI  a  SW  (ČVUT FBMI, SPA ) (obr.č. 5 ) 

Ø stylus vybavený třemi snímači tlaku FSR400 (Interlink Electronics, Camarillo, 

USA ) (obr. č. 6) 

Ø tablet s  aplikací pro  motorický trénink (ČVUT FBMI, SPA ) (obr.č. 7 ) 

 

Snímače tlaku se nachází mezi ergonomickým nástavcem a stylusem (tělo tužky) a jsou 

umístěny v místech přítlaku jednotlivých prstů. Informace o tlaku je snímána 

v konfiguraci dle doporučení výrobce (Interlink Electronics, 2016) v následující 

konfiguraci: 

• napájecí napětí senzoru: 3,3 V, 

• měření pomocí 1/4 -můstku (pevný rezistor o odporu 10 kOhm). 

Napětí na senzoru je digitalizováno AD převodníkem a přítlak zobrazen graficky 

v  rozsahu 0 - 4096 arbitrary units, jež odpovídají míře přítlaku.  

Přesná kalibrace senzoru pro dané použití je předmětem dalšího vývoje, kdy bude nutné 

vyřešit problematiku volby vhodného fantomu prstu a jeho mechanických vlastností. 
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Obr. č. 5 Záznamová jednotka typu VLV -PPI  a  SW 

 

 

 

 

 

Foto autorka 

Obr. č. 6 Stylus s  nástavcem vybavený třemi snímači tlaku FSR400  

 

 

 

Foto autorka 

 

Obr. č. 7 Tablet s aplikací pro  motorický trénink 

 

 

 

 

 

Foto autorka 
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Obr. č. 8 Experimentální zařízení VLV -PPI /GR1  

 

 

 

 

 

Foto autorka 

 

4.2.2 Možnosti využití grafomotorické pomůcky v ergoterapii 

Grafomotorická pomůcka je  určena pro  tarapii a  diagnostiku, umožňuje měřit hodnoty 

přítlaku prstů v  tužkovém úchopu, funguje tedy také jako hodnotící přístroj úchopu 

ruky. Momentální hodnoty tlaků všech prstů při  nácviku grafomotoriky jsou graficky 

zobrazené na  monitoru počítače (obr. č. 9). Ergoterapeut tedy přesně vidí, jaké prsty 

jsou při  psaní zapojeny a  jakým přítlakem jednotlivé prsty tlačí na  psací potřebu 

a  má  tedy okamžitou zpětnou vazbu o  provedení úchopu. Při  zjištění, že  je  úchop 

nesprávně proveden, může okamžitě provést korekci úchopu. Možnost okamžité 

intervence ergoterapeuta při  nesprávném úchopu lze  považovat za  podstatný přínos 

této speciální grafomotorické pomůcky. 

Obr. č. 9 Ukázka grafického zobrazení přítlaku prstu na  monitoru 

 

 

 

 

 

Foto autorka 
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Grafomotorická pomůcka díky ergonomickému nástavci na  stylusu usnadňuje nácvik 

tužkového úchopu a  je  vhodnou pomůckou pro  nácvik grafomotoriky nejen u  dětí, 

které se  teprve začínají učit psát, ale  také pro  jedince, kteří potřebují grafomotoriku 

trénovat z  důvodu poruch motorických funkcí ruky, z různých příčin jako je  malforace, 

deformace nebo paréza.  

Vestavěné senzory v nástavci sledují při  aktivní činnosti psaní momentální hodnoty 

přítlaku prstů, proto je  možné pomůcku využít i  pro  analýzu psacího pohybu. Při  této 

analýze by  bylo možné vysledovat, jak  se  mění přítlak prstů při  provádění různých 

tahů ruky při  psaní. 

Poznatky o  změně tlaků prstů při  prodění tahu se  zmiňuje Mlčáková (2009), kdy  jako 

zdroj poznatku uvádí Obici (1897 in  Příhoda 1932). 

Další možností využití grafomotorické pomůcky je  v  oblasti hodnocení 

psychomotorických činností jedince. Pomůcka umožňuje hodnotit rozvoj grafomoriky 

u  dětí, ale  také úroveň zvládání grafických činností u  osob s  poruchami motorických 

funkcí ruky. Součástí grafomotorické pomůcky je  aplikace motorických dovedností, 

která zaznamenává grafickou činnost a  dokáže změřit odchylky od  stanovené linie 

při  obkreslování. Veškerá data se  ukládájí, proto lze  během terapie porovnávat, 

zda  dochází ke  zlepšení grafických činností.  

Grafomotorická pomůcka má  v  ergoterapii možnosti širokého uplatnění jak  v  oblasti 

diagnostické, v  oblasti nácviku úchopu, tak  i  v  oblasti hodnocení úrovně 

grafomotoriky.  

Při  prostudování zdrojů pro  účely této diplomové práce nebyla nalezena studie, která 

by  popisovala pomůcky nebo diagnostický přístroj, který by  tlak prstů při  tužkovém 

úchopu měřil nebo jinak hodnotil. Z  tohoto hlediska lze  grafomotorickou pomůcku 

považovat za  přinosný nástroj pro  hodnocení v  ergoterapii.  
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4.3 Výzkumný soubor 

Výzkumným souborem bylo 90 dětí předškolního věku z Mateřské školy Dobřichovice, 

kterou navštěvuje celkem 180 dětí. Nejdůležitějším kritériem pro zařazení 

do  výzkumného souboru vzhledem k výzkumné otázce a stanoveným hypotézám byl 

věk dětí. Druhým kritériem pro zařazení do výzkumného souboru byla lateralita dítěte. 

Do výzkumného souboru byli zařazeni pouze praváci z důvody zajištění co nejvyšší 

validity výsledků.  

Do výzkumného souboru bylo zařazeno třicet dětí ve věku čtyři roky, třicet dětí ve věku 

pět let a třicet dětí ve věku šest let. Zařazení do věkové skupiny bylo určeno měsícem 

a  rokem narození dítěte a měsícem a rokem provedení výzkumného měření. Sběr dat 

metodou měření proběhl v listopadu 2015. 

Ø Do skupiny šestiletých byly zařazeny děti narozené od  března 2009 do  února 2010. 

Ø Do  skupiny pětiletých byly zařazeny děti narozené od  března 2010 do  února 2011. 

Ø Do  skupiny čtyřletých byly zařazeny děti narozené od  března 2011 do  února 2012. 

U  každého dítěte z  výzkumného souboru se  zaznamenávala následující data: pohlaví, 

lateralita, datum narození, pravidelná účast na  keramickém kroužku při  mateřské 

škole, výsledky testování NHPT a  hodnoty tlaku tří  prstů zapojených při  tužkovém 

úchopu.   

Stanovení velikosti souboru vycházelo s metodologie studie Vries et  al. (2015), která 

byla zaměřena na  hodnocení jemné motoriky a  koordinace u  dětí. Účelem této studie 

bylo zhodnotit, který z  testů přesné motoriky, tzn. devítikolíkový test (NHPT) či  nově 

vytvořený časový test ruční manipulace má  lepší vztah s  čitelností písma měřené podle 

hodnocení čitelnosti písma v  kontextu výkonu určitého úkolu. Výběrový soubor 

uvedené studie zahrnoval 119  dětí.  

Před zahájením výzkumného měření byl s ředitelkou mateřské školy v Dobřichovicích 

sepsán souhlas o průběhu, účelu a způsobu měření. Dále následovalo seznámení rodičů 

dětí s průběhem plánovaného měření pro účely výzkumu a po podepsání informovaného 

souhlasu (příloha č. 8) byly děti do výzkumného souboru zařazeny. V informovaném 

souhlasu je uvedeno, že rodiče s testováním a měřením souhlasí.  
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4.4  Metoda analýzy dat  

K  analýze dat  byly použity analytické a  statistické nástroje, neboť cílem práce bylo 

zjistit, jaké jsou hodnoty přítlaku jednotlivých prstů zapojených při  tužkovém úchopu 

v  závislosti na  věku dětí. 

Ze  souboru 90  dětí, které byly rozděleny do  věkových kategoriích čtyři, pět  a  šest let, 

byly měřeny 4  parametry: NHPT a  3 hodnoty tlaku prstů zapojených při  tužkovém 

úchopu, tzn. palce, ukazováku a  prostředníku. Další 3 parametry, které sběrem dat  byly 

zaznamenány: věk, pohlaví a  docházka na  kroužek keramiky. Z  uvedených parametrů 

byly statisticky sledovány různé závislosti.  

 

Sledoval se  statisticky významný rozdíl v  závislosti na  věku, pohlaví, keramickém 

kroužku, NHPT a  naměřených hodnot jednotlivých prstů. Ze  zjištěných 

dat  se  statisticky vyhodnocuje, zda  se  sledované parametry liší podle věku, pohlaví 

a  účasti v  keramickém kroužku. 

 

Výsledky byly statisticky zpracovány ve  spolupráci s  Ing. Dohnalovou (Fyziologický 

ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v  Praze).  

Použité statistické metody 

Testem normality Shapiro - Wilkovým bylo prokázáno, že  sledované parametry nemají 

normální rozdělení, a  proto k testování hypotéz byly použity neparametrické metody. 

Kruskal - Walisův test mezi 3  nezávislými výběry (podle věku) s Dunn’s testem mezi 

dvojicemi výběrů, Mann - Whitneyův test pro  2  nezávislé výběry (pohlaví, keramika). 

Pokud testujeme statistickou významnost, volíme hladinu významnosti většinou 0,05. 

Aby byl  rozdíl statisticky významný, musí být  p < 0,05 . Testují se  nulové hypotézy 

na  zvolené hladině významnosti 0,05 , tzn. že  se  hodnoty neliší a  pokud se  nulovou 

hypotézu podaří zamítnout, přijímá se  hypotéza o  statisticky významném rozdílu 

na  zvolené hladině významnosti.  
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5 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT  

5.1 Výsledky testování úchopu NHPT 

V tabulce (tabulka č. 1) jsou uvedeny výsledky NHPT u výběrového souboru 90 dětí 

předškolního věku rozdělených podle věkových skupin, tedy čtyřletých, pětiletých 

a  šestiletých dětí. 

Tabulka č. 1 Výsledky Nine Hole Peg  Test

 

Závěr: Průměrný čas NHPT u  čtyřletých dětí je 39,25 s. Průměrný čas NHPT 

u  pětiletých dětí je  29,06 s. Průměrný čas  NHPT u šestiletých dětí je 27,29 s.  

 

 



	

 
 

67	

Provedením NHPT u dětí předškolního věku z výběrového souboru bylo zjištěno,  

že se s vyšším věkem průměrný čas vykonání NHPT snižuje. Z  uvedených údajů 

vyplývá, mezi skupinou čtyřletých a  pětiletých je  průměrný čas  vykonání NHPT nižší 

o  10,19 s. Mezi skupinou pětiletých a  šestiletých je  průměrný čas  vykonání NHPT 

nižší o  1,77 s.  

Vzhledem k  rozdílům průměrných časů u jednotlivých skupin dětí lze  konstatovat, 

že  jemná motorika, manuální zručnosti a  obratnosti prstů se  nejvíce rozvíjí mezi 

čtvrtým a  pátým rokem života dítěte. Ze  zjištěných dal lze  vyvodit další poznatky. 

Nejvyšší čas NHPT byl  naměřen ve  skupině čtyřletých dětí, a to 57,81 s. Nejnižší čas, 

tedy nejlepší výsledek NHPT byl  naměřen ve  skupině šestiletých dětí, a  to  17,95 s.  

Spojitost nejlepších výsledků s  volnočasovou aktivitou dítěte.  

Pět  nejnižších časů, tedy nejlepších výsledků, bylo naměřeno u  skupiny šestiletých 

dětí. Byly to  časy 17,95  s, 20,78  s, 20,83  s, 2x  22,61  s. Děti, které dosáhly těchto 

nejlepších výsledků, docházejí na  kroužek keramiky. Statistické souvislosti mezi 

docházkou na  keramiku s  výsledkami NHPT a  přítlaku prstů zapojených 

při  tužkovém úchopu jsou dále zpracovány v následující kapitole v tabulce č. 2 - č. 6. 

Výsledky hypotéz obsahují Box ploty (krabicové grafy), které jsou grafické vizualizace 

numerických dat pomocí jejich kvartilů. Znázorňují tedy graficky naměřené hodnoty 

sebraných dat. 
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Obr. č. 10 Box plot - Výsledky NHPT ve všech věkových skupinách

 

Závěr: Box plot (Obr. č. 10) graficky znázorňuje výsledky NHPT provedené ve všech 

věkových skupinách, z kterého vyplývá, že nejvyšší hodnoty, tedy nejhorší výsledek  

provedení NHPT měly děti čtyřleté. Nižší hodnoty času měly děti pětileté a nejnižší 

hodnoty času, tedy nejlepší výsledky NHPT měly děti šestileté.  

Statisticky významný je  rozdíl pro  časy NHPT, které se  statisticky významně snižují. 

Rozdíl je  mezi čtyřletými a  pětiletými a  mezi čtyřletými a  šestiletými. Není rozdíl 

mezi pětiletými a  šestiletými. Statistický výsledky jsou uvedeny v podkapitole 5.3 

v  tabulce č. 14. 
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5.2  Výsledky hodnot tlaku prstů  

V praktické části diplomové práce byly stanoveny dvě  hypotézy. 

H1: U předškolních dětí ve věku od 4 do 6 let se s vyšším věkem tlak prstů zapojených 

při tužkovém úchopu snižuje.  

H2: Ze zapojených prstů při tužkovém úchopu vyvíjí nejvyšší tlak ukazovák u všech 

věkových skupin předškolních dětí od 4 do 6 let. 

V následující tabulce (tabulka č. 2) je uvedena základní statistická charakteristika 

u všech sledovaných parametrů vzhledem ke stanovené hypotéze č. 1. Sledované 

parametry jsou hodnoty tlaku tří prstů (prostředník, palec, ukazovák) v závislosti  

na věku dítěte.  

Tabulka č. 2  Základní statistická charakteristika - všechny sledované parametry  

parametr  věk  N  průměr směrodatná 
odchylka minimum maximum 

NHPT [s ] 4  30  39 ,3  9 ,0  28 ,3  57 ,8  

  5  30  29 ,1  3 ,8  24 ,3  38 ,2  

  6  30  27 ,3  6 ,9  18 ,0  58 ,1  

 Tlaky             

prostředník 4  30  336 ,2  692 ,2  0 ,0  2837,0  

  5  30  234 ,5  606 ,6  0 ,0  2309,0  

  6  30  402 ,8  653 ,3  0 ,0  1924,0  

palec 4  30  431 ,5  644 ,1  0 ,0  2525,3  

  5  30  593 ,6  739 ,1  0 ,0  2228,9  

  6  30  378 ,8  696 ,5  0 ,0  2189,5  

ukazovák 4  30  1115,1  760 ,6  0 ,0  2695,6  

  5  30  1145,4  654 ,5  0 ,0  2501,2  

  6  30  1093,1  689 ,6  0 ,0  2311,4  
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Testování H0 pro každý ze 4 sledovaných parametrů  

Testuje se nulová H0, pokud se zamítne, přijme se  alternativní H1. Výsledek  

Kruskal - Wallisova testu (p = pravděpodobnost chyby, se kterou se  zamítá nulová 

hypotéza) pro 3 nezávislé výběry s Dunn’s pro vícenásobné testování mezi dvojicemi 

výběrů. 

 

Tabulka č. 3 Výsledek Kruskal - Wallisova testu  

parametr 
Kruskal -   Dunn’s test mezi dvojicemi     
Wallis test 4   x   5  4   x   6  5   x   6  

NHPT [s ] 0 ,0001 0 ,001  0 ,001  - 
          
prostředník 0 ,2303 - - - 
          
palec 0 ,4096 - - - 
          
ukazovák 0 ,9528 - - - 

Vysvětlivky: modrá - statisticky významné na  hladině významnosti 0 ,001, - statisticky nevýznamný 
rozdíl 
 
 
Závěr: Hodnoty pro 3 věky se statisticky významně neliší na  hladině významnosti 

0,05. Nulovou hypotézu se  pro  žádný prst nepodařilo zamítnout. Tlaky prstů ve věku 

4,5 a 6 let se statisticky významně neliší, tedy nesnižují ani  nezvyšují. Každý prst byl 

testován zvlášť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

 
 

71	

Testování H0 v každé skupině podle věku 

 

Výsledek Friedmanova testu (p) pro 3 závislé výběry s  Dunn’s opakovaným testem 

mezi dvojicemi výběrů (podle prstů). 

Tabulka č. 4 Výsledek Friedmanova testu 

celý 
soubor 

Friedmanův   Dunn’s test mezi dvojicemi     
test prostředník prostředník palec x  

		 x  palec x  ukazovák ukazovák  
4  letí 0 ,0001 - 0 ,001  0 ,001  
          
5  letí 0 ,0001 - 0 ,001  0 ,001  
          
6  letí 0 ,0001 - 0 ,001  0 ,001  

Vysvětlivky: modrá - statisticky významné na  hladině významnosti 0,001, - statisticky nevýznamný rozdíl 

  

Závěr: Hodnoty tlaků u 3 prstů se  statisticky významně neliší na  hladině 

významnosti 0,05. Nulovou hypotézu o  rovnosti tlaků u  3 prstů se  v každé věkové 

skupině podařilo zamítnout, takže tlaky 3  prstů se  statisticky významně liší, 

a to na hladině významnosti 0,001  a  tento rozdíl je  způsoben statisticky významnými 

rozdíly mezi ukazovákem a  palcem a  mezi ukazovákem a  prostředníkem. Neprokázal 

se  rozdíl mezi palcem a  prostředníkem. 
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Testování H0 v každé skupině podle věku a celkem 

Výsledky Mann - Whitneyova testu (p) mezi pohlavím, a to pro celý soubor a zvlášť 

pro 3 věkové skupiny. 

Tabulka č. 5 Výsledky Mann - Whitneyova testu  

 hoši dívky NHPT [s ] prostředník palec ukazovák 
celý 
soubor 54  36  0 ,518  0 ,096  0 ,302  0 ,627  

4  letí 21  9  0 ,319  0 ,399  0 ,62  0 ,455  
5  letí 17  13  0 ,754  0 ,112  0 ,947  0 ,366  
6  letí 16  14  0 ,212  0 ,656  0 ,075  0 ,43  

Vysvětlivky: šedá statisticky významné na hladině významnosti 0,1  

  

Závěr: Hodnoty všech 4 sledovaných parametrů se statisticky významně neliší 

na hladině významnosti 0,05 mezi pohlavím. Nulovou hypotézu se nepodařilo 

na zvolené hladině významnosti 0,05 zamítnout. Mezi pohlavím je rozdíl v celém 

souboru u prostředníku a palce. Chlapci mají vyšší hotnoty tlaku u prostředníku 

než dívky, ale jen na hladině významnosti 0,1  a  na  téže hladině je  rozdíl u  palce 

ve  skupině 6  letých, kdy  mají dívky vyšší hotnoty u  tlaku palce než  chlapci, tyto 

dvě  vyšší hodnoty jsou v  tabulce č. 5 zvýrazněny šedě. 

 

Hypotéza č. 1 se nepotvrdila, jelikož se ze získaných naměřených dat nepodařilo 

prokázat, že by se tlaky všech tří zapojených prstů s věkem statisticky významně 

snižovaly. Výsledek této hypotézy vyplývá z vyhodnocení a také z tabulky se základní 

statistickou charakteristikou.  
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Obr. č. 11 Box plot - Naměřené hodnoty prostředníku ve všech věkových skupinách 

 

Závěr: Box plot (obr. č. 11) graficky znázorňuje naměřené hodnoty prostředníku 

ve všech věkových skupinách z kterého vyplývá, že nejvyšší hodnoty přítlaku  

na prostředník byly naměřeny u šestiletých dětí, následovaly hodnoty přítlaku  

na prostředník u čtyřletých dětí a nejnižší hodnoty měly děti pětileté. Statisticky  

se z naměřených dat nepodařilo prokázat, že by se hodnoty přítlaku prostředníku 

s věkem významně snižovaly.  
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Obr. č. 12 Box plot  - Naměřené hodnoty palce ve všech věkových skupinách 

 

Závěr: Box plot (obr. č. 12) graficky znázorňuje naměřené hodnoty palce ve všech 

věkových skupinách z kterého vyplývá, že nejvyšší hodnoty přítlaku na palec byly 

naměřeny u pětiletých dětí, následovaly hodnoty přítlaku na palec u čtyřletých dětí  

a nejnižší hodnoty měly děti šestileté. Statisticky se z naměřených dat nepodařilo 

prokázat, že by se hodnoty přítlaku palce s věkem významně snižovaly.  
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Obr. č.13 Box plot - Naměřené hodnoty ukazováku ve všech věkových skupinách 

 

Závěr: Box plot (obr. č. 13) graficky znázorňuje naměřené hodnoty ukazováku  

ve všech věkových skupinách z kterého vyplývá, že nejvyšší hodnoty přítlaku 

na ukazovák byly naměřeny u čtyřletých dětí, následovaly hodnoty přítlaku  

na ukazovák u pětiletých dětí a nejnižší hodnoty měly děti šestileté. Statisticky  

se z naměřených dat nepodařilo prokázat, že by se hodnoty přítlaku ukazováku  

s věkem významně snižovaly.  

 

 

Hypotéza č. 2 se potvrdila. Na hladině významnosti 0,001 se podařilo zamítnout 

nulovou hypotézu o rovnosti tlaků 3 sledovaných prstů v každé věkové kategorii 

a můžeme tedy přijmout hypotézu, že tlaky ukazováku jsou statisticky významně 

vyšší než  u  2  zbylých prstů. Výsledek této hypotézy vyplývá z vyhodnocení a take 

 z tabulky se základní statistickou charakteristikou.  
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Obr. č. 14 Box plot - Naměřené hodnoty zapojených prstů u čtyřletých dětí

 

Závěr: Box plot (obr. č. 14) graficky znázorňuje naměřené hodnoty všech zapojených 

prstů u čtyřletých dětí. Nejvyšší hodnoty přítlaku prstu byly naměřeny u ukazováku, 

následovaly hodnoty palce a nejnižší hodnoty přítlaku prstu byly naměřeny 

u prostředníku. Statisticky se z naměřených hodnot podařilo prokázat, 

že  ze  zapojených prstů při  tužkovém úchopu vyvíjí nejvyšší tlak ukazovák u  všech 

věkových skupin předškolních dětí od 4 do 6 let. 
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Obr. č. 15 Box plot - Naměřené hodnoty zapojených prstů u pětiletých dětí 

 

Závěr: Box plot (obr. č. 15) graficky znázorňuje naměřené hodnoty všech zapojených 

prstů u pětiletých dětí. Nejvyšší hodnoty přítlaku prstu byly naměřeny u ukazováku, 

následovaly hodnoty palce a nejnižší hodnoty přítlaku prstu byly naměřeny 

u prostředníku. Statisticky se z naměřených hodnot podařilo prokázat, 

že  ze  zapojených prstů při tužkovém úchopu vyvíjí nejvyšší tlak ukazovák u všech 

věkových skupin předškolních dětí od 4 do 6 let. 
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Obr. č. 16 Box plot - Naměřené hodnoty zapojených prstů u šestiletých dětí 

 

Závěr: Box plot (obr. č. 16) graficky znázorňuje naměřené hodnoty všech zapojených 

prstů u šestiletých dětí. Nejvyšší hodnoty přítlaku prstu byly naměřeny u ukazováku, 

následovaly hodnoty palce a nejnižší hodnoty přítlaku prstu byly naměřeny 

u prostředníku. Statisticky se z naměřených hodnot podařilo prokázat, 

že  ze  zapojených prstů při tužkovém úchopu vyvíjí nejvyšší tlak ukazovák u všech 

věkových skupin předškolních dětí od 4 do 6 let. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ukazovákpalecprostředník

prs ty

2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

500,00

0,00

še
st
ile

té
	d
ět
i

35

15

8

45

37

49

31



	

 
 

79	

5.3  Výsledky všech sledovaných parametrů 

Následující tabulky (tabulka č. 6  - tabulka č. 14) obsahují základní statistické 

charakteristiky pro soubory dělené podle docházky na  keramiku a  podle věku.  
 

Tabulka č. 6  Základní statistická charakteristika - pohlaví 

celý soubor pohlaví N  průměr směrodatná 
odchylka 

střední chyba 
průměru 

NHPT [s ] hoši 54  32 ,3  8 ,9  1 ,2  

  dívky 36  31 ,2  8 ,4  1 ,4  

prostředník hoši 54  435 ,2  757 ,6  103 ,1  

  dívky 36  158 ,5  389 ,1  64 ,9  

palec hoši 54  399 ,3  662 ,3  90 ,1  

  dívky 36  571 ,0  733 ,1  122 ,2  

ukazovák hoši 54  1098,8  738 ,9  100 ,6  

  dívky 36  1146,4  633 ,4  105 ,6  

 

Tabulka č. 7  Základní statistická charakteristika 4  leté děti - pohlaví  

4  - leté děti pohlaví N  průměr směrodatná 
odchylka 

střední chyba 
průměru 

NHPT [s ] hoši 21  39 ,9  9 ,3  2 ,0  

  dívky 9  37 ,7  8 ,6  2 ,9  

prostředník hoši 21  437 ,3  803 ,7  175 ,4  

  dívky 9  100 ,2  180 ,8  60 ,3  

palec hoši 21  467 ,4  673 ,6  147 ,0  

  dívky 9  347 ,6  598 ,7  199 ,6  

ukazovák hoši 21  1177,4  808 ,1  176 ,3  

  dívky 9  969 ,6  656 ,1  218 ,7  

 

Tabulka č. 8  Základní statistická charakteristika 5  leté děti - pohlaví  

5  – leté děti pohlaví N  průměr směrodatná 
odchylka 

střední chyba 
průměru 

NHPT [s ] hoši 17  29 ,1  3 ,4  0 ,8  

  dívky 13  29 ,0  4 ,4  1 ,2  

prostředník hoši 17  403 ,3  771 ,5  187 ,1  

  dívky 13  13 ,7  49 ,4  13 ,7  

palec hoši 17  601 ,5  838 ,4  203 ,4  

  dívky 13  583 ,2  618 ,7  171 ,6  

ukazovák hoši 17  1094,9  728 ,4  176 ,7  

  dívky 13  1211,3  565 ,2  156 ,8  
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Tabulka č. 9  Základní statistická charakteristika 6  leté děti - pohlaví  

6  - leté děti  pohlaví N  průměr směrodatná 
odchylka 

střední chyba 
průměru 

NHPT [s ] hoši 16  25 ,6  3 ,3  0 ,8  

  dívky 14  29 ,2  9 ,3  2 ,5  

prostředník hoši 16  466 ,1  727 ,8  182 ,0  

  dívky 14  330 ,4  574 ,6  153 ,6  

palec hoši 16  94 ,9  208 ,4  52 ,1  

  dívky 14  703 ,4  905 ,2  241 ,9  

ukazovák hoši 16  999 ,7  688 ,1  172 ,0  

  dívky 14  1199,9  701 ,0  187 ,4  

 

 

Tabulka č. 10  Základní statistická charakteristika - keramika  

celý soubor  keramika N  průměr směrodatná 
odchylka 

střední chyba 
průměru SEM  

NHPT [s ] ne  59  33 ,8  9 ,5  1 ,2  

  ano  31  28 ,3  5 ,1  0 ,9  

prostředník ne  59  448 ,4  733 ,8  95 ,5  

  ano  31  88 ,7  342 ,2  61 ,5  

palec ne  59  501 ,7  683 ,2  89 ,0  

  ano  31  403 ,7  717 ,0  128 ,8  

ukazovák ne  59  1183,7  731 ,3  95 ,2  

  ano  31  992 ,6  612 ,9  110 ,1  

 

 

Tabulka č. 11  Základní statistická charakteristika 4  leté děti -  keramika  

4  - leté děti keramika N  průměr směrodatná 
odchylka 

střední chyba 
průměru 

NHPT [s ] ne  26  39 ,8  9 ,3  1 ,8  

  ano  4  35 ,9  6 ,5  3 ,3  

prostředník ne  26  374 ,1  735 ,3  144 ,2  

  ano  4  90 ,1  180 ,3  90 ,1  

palec ne  26  410 ,2  636 ,1  124 ,7  

  ano  4  569 ,8  780 ,9  390 ,4  

ukazovák ne  26  1141,3  757 ,1  148 ,5  

  ano  4  944 ,6  877 ,8  438 ,9  
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Tabulka č. 12  Základní statistická charakteristika 5  leté děti - keramika 

5  - leté děti     keramika N  průměr směrodatná 
odchylka 

střední chyba 
průměru 

NHPT [s ] ne  20  30 ,1  3 ,7  0 ,8  

  ano  10  27 ,1  3 ,3  1 ,0  

prostředník ne  20  342 ,8  723 ,2  161 ,7  

  ano  10  17 ,8  56 ,4  17 ,8  

palec ne  20  569 ,9  723 ,8  161 ,8  

  ano  10  641 ,0  806 ,7  255 ,1  

ukazovák ne  20  1192,9  712 ,9  159 ,4  

  ano  10  1050,2  540 ,5  170 ,9  

 

 

Tabulka č. 13  Základní statistická charakteristika 6  leté děti – keramika 

5  - leté děti   keramika N  průměr směrodatná 
odchylka 

střední chyba 
průměru 

NHPT [s ] ne  20  30 ,1  3 ,7  0 ,8  

  ano  10  27 ,1  3 ,3  1 ,0  

prostředník ne  20  342 ,8  723 ,2  161 ,7  

  ano  10  17 ,8  56 ,4  17 ,8  

palec ne  20  569 ,9  723 ,8  161 ,8  

  ano  10  641 ,0  806 ,7  255 ,1  

ukazovák ne  20  1192,9  712 ,9  159 ,4  

  ano  10  1050,2  540 ,5  170 ,9  
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Testování H0 v každé skupině podle věku a celkem 

Výsledky Mann - Whitneyova testu (p) mezi dětmi, které docházejí na kroužek 

keramiky, a to pro celý soubor a zvlášť pro 3 věkové skupiny. 

Tabulka č. 14  Výsledky Mann-Whitneyova testu 

		 keramika 		 		 		 		
  ne  ano  NHPT [s ] prostředník palec ukazovák 
celý soubor 59  31  0 ,003  0 ,002  0 ,125  0 ,261  
4  letí 26  4  0 ,393  0 ,428  0 ,525  0 ,625  
5  letí 20  10  0 ,048  0 ,271  0 ,888  0 ,509  
6  letí 13  17  0 ,315  0 ,001  0 ,005  0 ,364  

Vysvětlivky: modrá - statisticky významné na hladině významnosti 0,001, zelená - na hladině 

významnosti 0,01, žlutá na hladině významnosti 0,05,  - statisticky nevýznamný rozdíl. 

 

Závěr: Hodnoty všech 4 sledovaných parametrů se statisticky významně neliší 

na hladině významnosti 0,05 mezi dětmi, které docházející na kroužek keramiky 

a dětmi, které na kroužek nedocházejí. Nulovou hypotézu se nepodařilo na zvolené 

hladině významnosti 0,05 zamítnout pro 4 leté ve všech parametrech. 

 

V celém souboru je statisticky významný rozdíl u NHPT (0,01). Děti, které docházejí 

na keramiku mají lepší výsledky, tedy nižší časy provedení testu. 

U hodnot tlaku prostředníku mají děti, které nedochází na keramiku vyšší hodnoty 

tlaku, než děti, které na keramiku docházejí.  

U pětiletých dětí je rozdíl jen pro NHPT (0,05). Děti docházející na keramiku mají  

lepší výsledky, tedy nižší časy provedení testu. 

U šestiletách dětí je statisticky významný rozdíl u hodnot prostředníku (0,001). 

Děti,  které nedochází na kroužek keramiky mají vyšší tlak u hodnot prostředníku. 

 U šestiletách dětí je statisticky významný rozdíl také u hodnot palce (0,001). 

Děti,  které  nedocházejí na keramiku mají vyšší hodnoty tlaku palce. 
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6 DISKUSE 

Praktická část práce představuje nové možnosti v  testování tužkového úchopu. 

Po  zmapování a  komparaci odborných pramenů týkajících se  grafomotoriky 

se  nabízela široká škála výzkumých otázek, na  které by  bylo potřebné hledat odpovědi 

pro rozšíření poznatků k dané problematice. Často uváděnou obtíží při  nácviku 

grafomotoriky u  dětí předškolního věku je  křečovitý úchop psací potřeby, 

což  potvrzují i  pedagogové vykonávající praxi v  mateřských školách i  na  prvních 

stupních základních škol, se  kterými byla problematika konzultována. Ke  zjištění 

nových poznatků o  příčinách uvedené obtíže při  nácviku grafomotoriky byla 

směrována základní výzkumná otázka. Zda  souvisí křečovité držení psací potřeby 

s fyziologickým vývojem úchopu, respektive zda se tlak prstů na  psací náčiní mění 

v závislosti na věku dětí, bylo možné zjistit za  použití speciální grafomotorické 

pomůcky, která byla vyvinuta Společným pracoviště FBMI a  1. LF, kde  je  vedena 

pod názvem experimentální zařízení VLV-PPI/GR1. Grafomotorická pomůcka, které 

snímá tlak prstů zapojených při tužkovém úchopu během manipulace s psacím náčiním 

a grafické činnosti, se skádá ze stylusu s třemi snímači tlaku, z tabletu s aplikací 

pro motorický trénink a ze záznamové jednotky. Snímače tlaku zabudované mezi 

ergonomickým nástavcem a stylusem (tělo tužky) snímají přítlak tří  prstů (palce, 

ukazováku, prostředníku) zapojených v tužkovém úchopu při  aktivní činnosti psaní 

určené linie na tabletu. Momentální tlaky jednotlivých prstů jsou graficky znázorněny 

na  monitoru počítače, ke kterému je pomůcka připojena. Získané hodnoty o  přítlaku 

prstů se zaznamenávají a  ukládají.  

Důležitou fází bylo provedení předvýzkumu. Předvýzkum neboli pilotní výzkum 

(orientační výzkum) slouží k testování nástrojů, které chceme ve  výzkumu použít 

(Jarošová, Zeleníková, 2014, Kalina, 2015) nebo se  využívá tehdy, je -li  znalost 

badatele o  problému minimální a  slouží k  prověření připravované realizace 

výzkumného měření, a  to  již  v terénu (Reichel, 2009).  

V  tomto případě byl  předvýzkum zaměřen především na  testování grafomotorické 

pomůcky, její funkci, ovládání a  na  nácvik jejího použití k měření tlaku prstů. 

Aplikace pro  motorický trénink obsahuje 7  variant linií, při  jejichž kreslení se  snímá 

tlak prstů při  tužkovém úchopu. Dalším účelem předvýzkumu bylo zjistit/zvolit 

nejvhodnější linii, která bude hodnocena pro reliabilitu následného výzkumu. 
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Předvýzkum ukázal, že  nejvhodnější pro  hodnocení bude přímka, a  to  z  následujících 

důvodů. Při  obkreslování křivek se  měnil tlak prstů na  psací náčiní v závislosti 

na  tvaru obkreslované křivky. Dalším důvodem byly rozdíly v grafomotorických 

dovednostech jednotlivých věkových skupin dětí, kdy  nejmladší skupina čtyřletých dětí 

nezvládala spojování bodů naznačujících čtverce a  trojúhelník. Dalším poznatkem 

z předvýzkumu bylo zjištění, že  čtyřleté děti ještě neumějí odpovědět na  otázku, 

zda  jsou praváci či  leváci Údaj o lateralitě se  proto ověřoval při  provádění NHPT. 

Je  důležité znovu konstatovat, že  při  testování dětí předškolního věku a  zejména 

při  použití technické pomůcky, je  provedení předvýzkumu velmi podstatnou fází, která 

pomůže odstranit případné nepředpokládané nedostaky, které by  mohly zkreslit 

či  ovlivnit výsledky výzkumu. 

Další důležitou fází při  projektování výzkumu bylo správné zvolení výběrového 

souboru. Vzhledem k tomu, že  hlavním kritériem výběrového souboru byl  věk  dětí, 

nebyl výzkumný soubor zvolen náhodně, ale  se  zaměřením na  uvedené kritérium. 

Do  výběrového souboru bylo zařazeno celkem 90  dětí ve  třech věkových skupinách. 

Jednalo se  o  skupinu čtyřletých, pětiletých a  šestiletých dětí, přičemž do  každé 

věkové skupiny bylo zařazeno 30  dětí. Druhým kritériem pro  zařazení 

do  výzkumného souboru byla lateralita dítěte. Do  výzkumného souboru byly zařazeni 

pouze praváci z  důvody zajištění co  nejvyšší validity výsledků. Porovnávání hodnot 

přítlaku prstů zapojených při  tužkovém úchopu u  praváků a  leváku, by  mohlo 

být  samostatným námětem další studie.  

Velikost výzkumného souboru byla zvolena na  základě poznatků ze  studie Vries 

et  al.  realizované v Dánsku v  roce 2015, která je  zaměřena na  hodnocení jemné 

motoriky a  koordinace u  dětí, ve  které byly použity u  obdobně zvoleného 

výzkumného souboru obdobné metody sběru dat , přičemž výchozí metodou testování 

byl  NHPT. 

Sekundárním účelem provedení NHPT bylo ověření laterality z důvodu již  uvedeného 

stanoveného druhého kritéria, jelikož z předvýzkumu vyplynulo, že  v nejmladší 

skupině čtyřletých dětí se  mohou vyskytnout jedinci, kteří nemají dostatečnou 

vědomost o dominanci ruky nebo o  pojmech levá a  pravá.  
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Výsledky NHPT ukázaly, že  starší děti provedou test rychleji než  mladší děti, z čehož 

lze  usuzovat, že  se  koordinace a  obratnost ruky mezi 4. až 6. rokem dítěte stále 

zlepšuje. K závěrům, že  se  obratnost ruky zlepšuje s vyšším věkem dětí, dospěly 

i  zahraniční studie Smith a  Hong (2000) a  Poole et  al. (2005), které byly provedeny 

na  podstatně větším výzkumném souboru dětí. 

Stěžejní částí pro  získání dat  o  tlaku prstů na  psací náčiní bylo měření hodnot 

grafomotorickou pomůckou s aplikací pro  motorický trénink. Správný úchop psacího 

náčiní koriguje nástavec na stylusu a  navíc se  zapojení všech třech prstů zobrazuje 

na  monitoru počítače. Chybný úchop byl  z  výběrového souboru devadesáti dětí 

zaznamenán v  devatenácti případech, z  toho u  deseti čtyřletých dětí, u  pěti pětiletých 

a  u  čtyřech šestiletých. V těchto případech se  měření opakovalo po  korekci úchopu. 

Do  statistického zpracování se  zahrnula data naměřená při kreslení přímky. 

Jak  již  bylo uvedeno, při  provádění předvýzkumu bylo zjištěno, že u  přímky jsou 

nejmenší změny v tlaku prstů během psacího pohybu. Naopak u  křivek se  tlak 

jednotlivých prstů během psacího pohybu mění. Analýzu psacích pohybů s měřením 

momentálního tlaku prstů na  psací náčiní během psaní lze považovat za  zajímavý 

podnět pro  zkoumání s využitím stejné grafomotorické pomůcky. 

V  rámci statistické analýzy byla porovnána získaná data. Jednalo se  o  čtyři měřené 

a  tři  zaznamenané parametry NHPT, tlak palce, ukazováku, prostředníku, věk, pohlaví, 

docházka na  kroužek keramiky. Cílem statistické analýzy dat  bylo zjistit, 

zda  se  hodnoty měření statisticky významně liší na  zvolené hladině významnosti 0,05. 

Ze  sebraných dat  vyplynuly základní statistické charakteristiky pro  soubory dělené 

podle věku a  podle docházky na  keramiku. 

Ze statistických výsledků vyplývá, že se první hypotéza nepotvrdila, jelikož 

se  nepodařilo ze získaných naměřených dat prokázat signifikantní rozdíl, že by se tlaky 

všech tří  zapojených prstů s  věkem statisticky významně snižovaly.  

Druhá hypotéza předpokládala, že ze zapojených prstů při tužkovém úchopu vyvíjí 

nejvyšší tlak ukazovák u všech věkových skupin předškolních dětí od 4 do 6 let.  
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Na hladině významnosti 0,001 se podařilo zamítnout nulovou hypotézu o rovnosti tlaků 

3 sledovaných prstů v každé věkové kategorii a můžeme přijmout hypotézu, že tlaky 

ukazováku jsou statisticky významně vyšší než u dvou zbylých prstů zapojených 

při tužkovém úchopu.  

Kromě výsledků, které měly potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy, byly 

zpracovány i  další výstupy. Zajímavým výsledkem je např. zjištění, že  děti které 

navštěvují kroužek keramiky dosáhly lepších časů při provádění NHPT než děti 

ve  stejné věkové skupině, které na  kroužek nedocházejí. 

Při  studování odborných pramenů a  zdrojů pro  účely této diplomové práce nebyla 

nalezena studie, která by popisovala pomůcku nebo diagnostický přístroj, který by  tlak 

prstů při  tužkovém úchopu měřil nebo jinak hodnotil. Z tohoto hlediska 

lze  grafomotorickou pomůcku považovat za  přinosný nástroj s širokými možnostmi 

uplatnění v ergoterapii.  

Grafomotorická pomůcka byla primárně vyvinuta pro  snímání tlaku prstů zapojených 

při  tužkovém úchopu. Momentální hodnoty tlaků všech zapojených prstů jsou graficky 

zobrazené na  monitoru počítače. Ergoterapeut ihned přesně vidí, jaké prsty jsou 

při  psaní zapojeny a  jakým přítlakem jednotlivé prsty tlačí na  psací náčiní. Má  tedy 

okamžitou zpětnou vazbu o  provedení úchopu a  při  zjištění, že  je  úchop nesprávně 

proveden, může okamžitě provést korekci úchopu. Možnost okamžité intervence 

ergoterapeuta při  nesprávném úchopu lze  považovat za  podstatný přínos této speciální 

grafomotorické pomůcky. 

 

Grafomotorická pomůcka díky ergonomickému nástavci na  stylusu usnadňuje nácvik 

tužkového úchopu a  je  proto i  vhodnou pomůckou pro  nácvik grafomotoriky nejen 

u  dětí, které se  teprve začínají učit psát, ale  také pro jedince, kteří potřebují 

grafomotoriku trénovat z důvodu poruch motorických funkcí ruky.  

 

Vestavěné senzory v nástavci sledují při  aktivní činnosti psaní momentální hodnoty 

přítlaku prstů, proto je možné pomůcku využít i  pro  analýzu psacího pohybu. Při  této 

analýze by  bylo možné vysledovat, jak  se  mění přítlak prstů při  provádění různých 

tahů ruky při  psaní. Poznatky o  změně tlaků prstů při  provádění tahů se  zmiňuje 

Mlčáková (2009), kdy  jako zdroj poznatku uvádí Obici (1897, in  Příhoda 1932). 
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Další možnost využití grafomotorické pomůcky je  v oblasti hodnocení 

psychomotorických činností jedince. Pomůcka umožňuje hodnotit rozvoj grafomoriky 

u  dětí, ale také úroveň zvládání grafických činností u  pacientů s  poruchami 

psychomotoriky. Psaní je  intenční psychomotorická činnost, jejímž cílem je  sdělit 

pomocí písma důležité informace. V některých případech je  to  jediná možnost 

jak  s  pacientem komunikovat. Nácvik grafomotoriky je  proto velmi důležitou součástí 

terapie nejen v oblasti personálních všedních denních činností (pADL) (Vyskotová, 

Macháčková, 2013). 

Součástí grafomotorické pomůcky je  aplikace motorických dovedností, která 

zaznamenává grafickou činnost a  dokáže změřit odchylky od  stanovené linie 

při  obkreslování. Veškerá data se  ukládají, proto lze  během terapie porovnávat, 

zda  dochází ke  zlepšení grafických činností.  

Grafomotorická pomůcka má proto v ergoterapii možnosti širokého uplatněn v oblasti 

diagnostické, v oblasti nácviku úchopu, i  v oblasti hodnocení úrovně rozvoje 

grafomotoriky.  
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ZÁVĚR 

Hlavní snahou při  tvorbě diplomová práce na  téma Diagnostika a  terapie úchopů 

s cílem nácviku grafomotoriky u  dětí z pohledu ergoterapeuta bylo zmapovat, porovnat 

a  shrnout podstatné odborné poznatky související s  rozvojem a  nácvikem 

grafomotoriky u  dětí předškolního věku, které jsou využitelné v  ergoterapii. Činnost 

psaní je  řízená psychikou člověka, ale  především je  záležitostí pohybů ruky, hrubé 

a  jemné motoriky. Práce je  zaměřena na  aspekty úchopu psacího náčiní, jelikož 

správný nácvik úchopu a  odstranění případných obtíží je  u  dětí předškolního věku 

podstatnou fází v  rozvoji grafomotoriky.  

Často uváděným problémem při  nácviku grafomotoriky, jak  u  zdravé populace dětí, 

tak  u  dětí se  specifickými poruchami psaní, je nesprávný tužkový úchop, 

kdy  je  držení psacího náčiní křečovité a  dítě má potíže s  prováděním tahů. 

Ergoterapeutické vyšetřovací metody se  zaměřují na zjišťování příčin problémů 

v  provádění aktivit. Vytyčeným cílem praktické části této práce bylo získat informace 

o  hodnotách tlaku prstů zapojených při  tužkovém úchopu. Do  kompetence 

ergoterapeuta spadá kromě jiných činností i navrhování kompenzačních a  technických 

pomůcek, pomocí kterých ergoterapeut provádí vyšetření zaměřené na  analýzu činnosti 

klienta. Pro  účely snímání tlaku prstů byla vyvinuta Společným pracovištěm fakulty 

biomedicínského inženýrství FBMI a  1. LF  grafomotorická pomůcka, která nabízí 

nové možnosti v  testování úchopu. Získané hodnoty z  pilotní studie sice nelze zatím 

považovat za  důkaz o  zkoumaných souvislostech tlaku prstů na  psací náčiní 

a  vývojem tužkového úchopu u  dětí, nicméně samotný fakt, že  lze  hodnoty tlaku 

prstů pomocí vyvinuté grafomotorické pomůcky zjistit, lze  považovat za  přínos 

v možnostech testování a  zároveň nový nástroj k  prohloubení poznatků o  tužkovém 

úchopu.  

Závěrem zbývá konstatovat, že  činnost s  moderní technickou grafomotorickou 

pomůckou děti přirozeně bavila a  zajímala, jelikož v současné době jsou na  práci 

s elektronickými předměty zvyklé, jelikož patří do  běžné součásti jejich života.  

 

  



	

 
 

89	

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1. AGUR, Anne, GRANT, John. Grant's atlas of anatomy. 13th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams, 2013. 871 s. ISBN 14-511-1031-6.  

2. ALLEN, Ryan. DECKER, S. Utility of the Bender Visual-Motor Gestalt Test-Second Edition in the 
assessment of attention-deficit/hyperactivity disorder. Perceptual and Motor Skills. Dec  2008. 663-75 ss. 

3. ASBERG JOHNELS, Jakob, KOPP, Svenny, GILLBERG, Christopher. Spelling difficulties in  school-
aged girls with attention-deficit/hyperactivity disorder: behavioral, psycholinguistic, cognitive, 
and  graphomotor correlates. Journal of  Learning Disabilities. Sep -Oct  2014, 424 -34  s.  

4. BEAR-LEHMAN, Jane et  al. An  Exploratory Look at  Hand Strength and Hand Size among 
Preschoolers. Journal of Hand Therapy. Oct-Dec 2002, 340-6  s.  

5. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, ŠMARDOVÁ, Vlasta. Diagnostika dítěte  předškolního věku . Ilustrace 
Richard Šmarda. 1 . vyd. Brno: Computer Press, 2007. 212 s. ISBN 978 -802 -5118-290.  

6. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, ŠMARDOVÁ, Vlasta. Rozvoj grafomotoriky: Jak  rozvíjet kreslení a  psaní. 
Brno: Computer Press, 2012. 80  s. ISBN 978 -802 -510 -977 -9. 

7. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Mezi námi pastelkami: Grafomotorická cvičení  a  rozvoj kresby 
pro  děti  od  3  do  5  let. Brno: Computer Press, 2009. 64  s . ISBN 80 -251 -0909-0. 

8. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Na návštěvě u  malíře: Grafomotorická cvičení  a  rozvoj kresby 
pro  děti  od  5  do  7  let . Brno: Computer Press, 2014. 64  s. ISBN 978 -802 -660 -6189. 

9. van  den  BELD, Willeke A . et  al. Comparison of  3  Instruments to  Measure Muscle Strength 
in  Children: A  Prospective Study. European Journal of  Paediatric Neurology. Nov  2011, 512 -18  s.  

10. BEST, Sherwood J., HELLER, Kathryn W., BIGGE, June L. Teaching Individuals with Physical 
or  Multiple Disabilities. 5th  ed. New  Jersey: 2005. 569  s. ISBN 0 -13 -1121227. 

11. BURTON, Allen W ., DANCISAK, Michael J . Grip Form and  Graphomotor Control in  Preschool 
Children. The  American Journal of  Occupational Therapy, January/February 2000, vol .54 , no. 1,  
9 -17  s. 

12. BUTTERFIELD, Stephen A . et  al . Grip strength performances by  5 - to  19 -year-olds. Perceptual 
and  Motor Skills. Oct  2009, 362 -70  s. 

13. CASE-SMITH, Jane, CLIFFORD O'BRIEN, Jane. Occupational therapy for children 
and  adolescents. 7th  ed . St. Louis, Missouri: Elsevier, 2015. 882  s . ISBN 978 -032 -3169-257.  

14. CECELI, et  al. Grip strenght: Effect of  Hand Dominance. Singapore Medicine Journal, 2002, 
43 (5 ), 234 -237  s. ISSN 0037-5675. 

15. DANNA, Jérémy et  al . Motor Coordination Dynamics Underlying Graphic Motion in 7- to 11-year-
old  Children. Journal of  Experimental Child Psychology. Jan  2012, 37 -51  s.  

16. DAUBER, Wolfgang, FENEIS, Heinz. Pocket atlas of  human anatomy: founded by  Heinz Feneis. 
5th  ed. New  York: Thieme, 2007. 545  s . ISBN 1588905586. 



	

 
 

90	

17. DISMAN, Miroslav. Jak  se  vyrábí sociologická znalost: příručka pro  uživatele. 4 . vyd. Praha: 
Karolinum, 2011. ISBN 80 -246 -0139-7. 

18. DODDS, Eric et  al . Does a  Heavy Baby Become a  Strong Child? Grip Strength at  4  Years 
in  Relation to  Birthweight. Journal of  Epidemiology and  Community Health. 2010. 

19. DOLEŽALOVÁ, Jana. Rozvoj grafomotoriky v  projektech. 1 .vyd. Praha: Portál, 2010. 168  s . ISBN 
978 -807 -3676-933.  

20. DVOŘÁKOVÁ, Hana, MICHLOVÁ, Zdeňka. Využití psychomotoriky ve  škole. 1 .vyd. Praha: 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004. 78  s . ISBN 80 -729 -0157-5.  

21. DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie dítěte. Praha: ČVUT, 2014. 427s. ISBN 978 -80 -01 -05094-1. 

22. DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie. Olomouc: Poznání, 2011. 330  s . ISBN  
978 -80 -87419-06 -9. 

23. ENGEL-YEGER, Batya, ROSENBLUM, Sara. The  Effects of  Protracted Graphomotor Tasks 
on  Tripod Pinch Strength and  Handwriting Performance in  Children with Dysgraphia. Disability 
and  Rehabilitation. 2010, 1749-57 s. 

24. ESPAÑA-ROMERO, Vanesa et  al. Elbow Position Affects Handgrip Strength in  Adolescents: 
Validity and  Reliability of  Jamar, DynEx, and  TKK  Dynamometers. Journal of Strength 
and  Conditioning Research. Jan  2010, 272 -7 s. 

25. ERHARDT, Rhoda Priest. The  Erhardt Developmental Prehension Assessment (EDPA). Maplewood, 
MN : Erhardt Developmental Products, 2009.  

26. FERNANDEZ, Liezel. Correct Childern’s Handwriting Grasps. Arizona Ortopedic Physical Therapy. 
May  2014.  

27. HABŠUDOVÁ, Magdaléna. Špeciálne pomôcky na precvičovanie a  zlepšenie jemnej motoriky rúk. 
Rehabilitácia. 2000, 240 -247  s . ISSN 0375-0922. 

28. HADRABA, Ivan. Úchop v  protetice (1 . část ). Ortopedická protetika: odborný časopis Federace 
ortopedických  protetiků technických  oborů. 2002, roč. 3 , č. 4 , 14  – 18  s . ISSN 1212-6705. 

29. HADRABA, Ivan. Úchop v  protetice (2 . část ). Ortopedická protetika: Odborný časopis Federace 
ortopedických  protetiků technických  oborů. 2002, roč. 3 , č. 5 , s . 32  – 38  s . ISSN 1212-6705.  

30. van HARTINGSVELDT, Margo et  al . Predictive Validity of  Kindergarten Assessments 
on  Handwriting Readiness. Research In  Developmental Disabilities. Oct  2014, 114 -124  s. 

31. HENDERSON, Anne, PEHOSKI, Charlane. Hand function in  the  child: foundations 
for  remediation. 2nd  ed . St . Louis, MO : Mosby/Elsevier, 2006. 480  s . ISBN 03 -230 -3186-2. 

32. HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a  metaanalýza dat . 4 . vyd. 
Praha: Portál, 2012. 736  s . ISBN 978 -80 -262 -0200-4. 

33. HENDL, Jan . Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a  aplikace. 3 . vyd . Praha: Portál, 2012. 
407  s . ISBN 978 -80 -262 -0219-6. 



	

 
 

91	

34. HILLMAN, Toby et al. A practical posture for hand grip dynamometry in the clinical setting. Clinical 
Nutrition. 2004, roč. 24, č. 2, 224-228 s.  ISSN 0261-5614. 

35. HOLMSTRÖM, Linda et al. Hand Fuction in  Relation to  Brain Lesions and  Corticomotorprojection 
Pattern in  Children with Unilateral Cerebral Palsy. Developmental Medicine. 2009, roč. 52 , č. 2 , 145 -
152  s. ISSN 0012-1622. 

36. HUAU, Andréa, VELAY, Jean-Luc , JOVER, Marianne. Graphomotor Skills in  Children with 
Developmental Coordination Disorder (DCD ): Handwriting and  Learning a  New  Letter. Human 
Movement Science. April 2015. 318 -332  s.  

37. CHKEIR, Aly et al. Estimation of  Grip Force Using the  Grip-ball Dynamometer. Medical 
Engineering & Physics. November 2013, roč . 35 , č . 11 , 1698-1702 s.  

38. IMMERMAN, Igor et  al . Hand Function in  Children with an Upper Brachial Plexus Birth Injury: 
Results of  the  Nine-hole Peg  Test. Developmental Medicine & Child Neurology. Feb 2012, 166-9 s. 

39. INSKIP, Hazel et  al. Associations Between Grip Strength of  Parents and  Their 4 Year 
Old  Children: Findings from the  Southampton Women’s Survey. Paediatric and  Perinatal 
Epidemiology. Jan  2012, 27 -33  s. 

40. JELÍNKOVÁ, Jana, KRIVOŠÍKOVÁ, Mária, ŠAJTAROVÁ, Ludmila. Ergoterapie. 1. vyd . Praha: 
Portál, 2009. 270  s. ISBN 978 -807 -3675-837.  

41. KEPPEKE, Lde  et  al . Bender Visual-Motor Gestalt Test in  Adolescents: Relationship Between 
Visual-motor Development and  the  Tanner Stages. Perceptual and  Motor Skills. Aug  2013.  

42. KEKLICEK, Hilal. Effects of Taping the  Hand in  Children with Cerebral Palsy. Journal of  Hand 
Therapy. Jan-Mar  2015, 27-32  s. 

43. KING, Theodore. Interinstrument reliability of the Jamar electronic dynamometer and pinch gauge 
compared with the Jamar hydraulic dynamometer and B&L Engineering mechanical pinch gauge. 
American Journal of Occupational Therapy. 2013. 480-3 s. 

44. KLIEGMAN, Robert M. et  al. Nelson essentials of  pediatrics. 5th  ed. Philadelphia, PA: Elsevier 
Saunders, 2006. ISBN 978 -080 -8923-251.  

45. KOLLMUSS, Sabine, STOTZ, Siegfried. Rückenschule für  Kinder: ein  Kinderspiel. München: 
Pflaum, 2001. ISBN 37 -905 -0850-0. 

46. KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 364s. ISBN  
978-802-4726-991.  

47. KŘIVÁNEK, Zdeněk, WILDOVÁ, Radka. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 142 s. ISBN 80 -86039-55-2. 

48. KURIC, Jozef et al. Ontogenetická psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.264 s. 

49. KUTÁLKOVÁ, Dana. Jak připravit dítě do 1. třídy. 3 . vyd . Praha: Grada, 2014. 200  s . ISBN  
978-80-247-4856-6. 

50. LANGMEIER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. 368  s. ISBN 
80 -247 -1284-9. 



	

 
 

92	

51. LI -TSANG, Cecilia. The  Hand Function of  Children with and  without Neurological Motor 
Disorders. The  British Journal of  Developmental Disabilities. July 2003, 99 -110  s. 

52. LIM, C.Y. et al. Beery-Buktenica Developmental Test of  Visual-Motor Integration (Beery-VMI ): 
Lessons from Exploration of  Cultural Variations in  Visual-motor Integration Performance 
of  Preschoolers. Child: Care, health and  development. Mar  2015, 213 -221  s. 

53. LINDSTROM-HAZEL, Debra et  al . A  Normative Study of  the  Nine Hole Peg  Test 
in  Bangladesh. Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. Jan  2015, 403 -9  s. 

54. LIPNICKÁ, Milena. Rozvoj grafomotoriky a  podpora psaní: preventivní program, který pomáhá 
předcházet vzniku dysgrafie. 1 . vyd . Praha: Portál, 2007. 62  s . ISBN 978 -80 -7367-244 -7. 

55. LISSAUER, Tom, CLAYDEN, Graham. Illustrated textbook of  paediatrics. 2nd  ed . Edinburgh: 
Mosby, 2001. ISBN 07 -234 -3243-0.  

56. LOOSEOVÁ, Antje-Catrin, PIEKERTOVÁ, Nicole, DIENEROVÁ, Gudrun. Grafomotorika pro děti 
předškolního věku. Praha: Portál, 2011. 168  s. ISBN 978 -80 -7367-883 -8. 

57. MAREŠ, Jiří, PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška. Pedagogický slovník. 4 . vyd . Praha: Portál, 
2003. 322  s . ISBN 80 -717 -8772-8. 

58. MATHIOWETZ, Virgil et  al. Adult Norms for  the  Nine-Hole Peg Test of Finger Dexterity. 
The  Occupational therapy Journal of  Research. 2007, 24 -38  s. 

59. MATHIOWETZ, Virgil et  al. Box  and  Block Test of  Manual Dexterity: Norms for   6 -19  Year 
Olds. Canadian Journal of Occupational Therapy. 1985, 241 -246  s. 

60. MATIJEVIC-MIKELIC, Valentina et al. Development of  Early Graphomotor Skills in  Children with 
Neurodevelopmental Risks. Acta Clinica Croatica. Sep  2011, 317 -21  s. 

61. MLČÁKOVÁ, Renata. Grafomotorika a  počáteční psaní. 1 . vyd . Praha: Grada, 2009. 224  s . ISBN 
978 -802 -4726-304.  

62. MOLENAAR, H.M . et al. Growth Diagrams for  Grip Strength in  Children. Clinical Orthopaedics 
and  Related Research. 2010, roč . 468 , č. 1, 217 - 223  s. ISSN 0009-921X. 

63. MOLENAAR, H .M. et al. Growth Diagrams for Individual Finger Strength in Children Measured 
with the RIHM. Clinical Orthopaedics and  Related Research. Mar 2011, 868 -876  s. 

64. MOLENAAR, H .M . et  al . Age -specific Reliability of  Two  Grip-strength Dynamometers when 
Used by  Children. The  Journal of  Bone and  Joint Surgery. May  2008, 1053-9  s. 

65. MONATOVÁ, Lili. Speciálně pedagogická diagnostika z  hlediska vývoje dítěte. Brno: Paido, 2000. 
92  s . ISBN 80 -85931-86 -9. 

66. MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 6 .vyd . Praha: Grada, 2014. 588  s . ISBN 978 -802 -4745-886.  

67. NOVOSAD, Libor. Kapitoly ze  základů speciální pedagogiky: Somatopedie. Liberec: Technická 
univerzita v  Liberci, 2002. 79  s . ISBN 80 -7083-563 -X. 



	

 
 

93	

68. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v  České republice 
u  jedinců s  tělesným postižením v  předškolním a  základním vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 
2009. 322  s . ISBN 978 -80 -210 -5030-3. 

69. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko-psychologické poradenství a  intervence v raném 
a  předškolním věku  u  dětí  se  speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 
292  s . ISBN 80 -210 -3977-9.  

70. OPATŘILOVÁ, Dagmar, ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob 
s hybným postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180  s. ISBN978-80 -210 -4575-0. 

71. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a  psaní u žáků s  tělesným postižením. 1  vyd . Brno: 
Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978 -80 -210 -6769-1.  

72. PENC, Václav. Metodika psaní: prozatímní učebnice pro pedagogické školy pro vzdělání učitelů 
národních škol. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 91 s. Učebnice pro pedagogické 
instituty. 

73. PFEIFFER, Jan. Ergoterapie. Rehalb o.p.s. : Praha, 2001.  

74. PIEK, Jan, HANDS, Beth, LICARI, Melissa. Assessment of  Motor Functioning in  the  Preschool 
Period. Neuropsychological Revue. Dec  2012, 402 -13  s. 

75. PLATZER, Werner. Color atlas and  textbook of  human anatomy: Locomotor system. 5th  ed. 
Stuttgart: Thieme, 2004. 462  s. ISBN 1588901599. 

76. PLOEGMAKERS, Joris et  al. Grip Strength is  Strongly Associated with Height, Weight 
and  Gender in  Childhood: a  Cross Sectional Study of  2241 Children and  Adolescents Providing 
Reference Values. Journal of  Physiotherapy.  Dec  2013, 255 -61  s. 

77. POKORNÁ, Věra. Šimonovy pracovní listy 9 : Grafomotorika a  kreslení. 3 . vyd . Praha: Portál, 
2011. 48  s . ISBN 978 -80 -262 -0051-2. 

78. PONT, Karina et al. Reliability and  Validity of  the  Test of  In -Hand Manipulation in  Children 
Ages 5  to  6  Years. American Journal of  Occupational Therapy. July/August 2008, 384 - 392  s.  

79. PONTART, Virgine et  al . Influence of  Handwriting Skills During Spelling in  Primary and  Lower 
Secondary Grades. Frontiers in  Psychology. Nov  2013.  

80. POOLE, Janet L . et al. Measuring Dexterity in  Children Using the  Nine-hole Peg  Test. Journal 
of  Hand Therapy. Jul -Sep  2005, 348 -51  s. 

81. PRŮCHA, Jiří, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník . Praha: Portál , 2008. 
ISBN 978 -80 -7367-416 -8. 

82. PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve  speciální pedagogice. 2 . vyd . Brno: Paido, 2007. 178 s. 
ISBN 978 -80 -7315-157 -7.  

83. REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1 .vyd . Praha: Grada, 2009. 184  s . ISBN 
978 -80 -247 -3006-6. 



	

 
 

94	

84. ROSENBLUM, Sara. Do  Motor Ability and Handwriting Kinematic Measures Predict 
Organizational Ability among Children with Developmental Coordination Disorders? Human Movement 
Science. April 2015. 

85. ROSENBLUM, Sara, GAFNI-LACHTER, Liat. Handwriting Proficiency Screening Questionnaire 
for  Children (HPSQ-C ): Development, Reliability, and  Validity. American Journal of  Occupational 
Therapy. May -Jun  2015, 1 -9  s. 

86. RENOTIÉROVÁ, Marie. Terapeutický význam některých psychomotorických aktivit. Mezinárodní 
konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník V. Olomouc: 2005. 114 -118  s. 
ISBN 80 -244 -0983-6. 

87. ŘÍČAN, Pavel, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 2006. 603  s. ISBN 
80 -247 -1049-5. 

88. SCORDELLA, Andrea et al. The  Role of  General Dynamic Coordination in  the  Handwriting Skills 
of  Children. Frontiers in  Psychology. May  2015. 

89. SIEGLER, Rober, DeLOACHE, Judy, EISENBERG, Nancy. How  Children Develop. New  York: 
Worth, 2003. 600  s . ISBN 1 -57259-249 -4. 

90. SILVERMAN, David. Ako  robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: IKAR, 2005. 327  s . ISBN  
805 -510 -9044.  

91. SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro  předškolní vzdělávání. Praha: VÚP , 
2004. 48  s . ISBN 80 -87000-00 -5.  

92. SPÁČILOVÁ, Hana, ŠUBOVÁ, Libuše. Příprava žáka na  psaní. Rozvíjení grafomotoriky 
a zrakového vnímání. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2004. 87  s . ISBN  
80 -244 -0761-2. 

93. SVATOŠOVÁ, Táňa. Písmo jako vědomá stopa pohybu: cvičení  a  malování s  prvky tchaj- 
ťi   na  rozvoj grafomotoriky předškolních dětí . 1 . vyd . Praha: DYS -centrum Praha, 2009. 183  s . ISBN 
978 -809 -0449-404.  

94. SWIERKOSZOVÁ, Jana. Pedagogická diagnostika dětského vývoje v  praxi. Ostrava, 2014. ISBN 
978 -80 -7464-552 -5. 

95. SVOBODA, Pavel. Cvičení pro  rozvoj jemné motoriky a  psaní: k  výuce psaní, domácí přípravě 
školáků a  ke  vzdělávání dětí s  dysgrafií. Praha: Portál, 2014. 56  s . ISBN 978 -80 -262 -0685-9. 

96. SVOBODOVÁ, Jaroslava. Metodika rozvoje grafomotoriky a  počátečního psaní. 4 . vyd . Praha: 
Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, 2001. 34  s.  

97. SVOBODOVÁ, Jaroslava. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC se zaměřením 
na  rozvoj grafomotoriky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1997. 96  s . ISBN  
80 -210 -1495-4. 

98. ŠMELOVÁ, Eva, PETROVÁ, Alena, SOURALOVÁ, Eva. Připravenost dětí k zahájení povinné 
školní docházky v kontextu současného kurikula. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
2012. 312  s. ISBN 978 -80 -244 -3345-5.  



	

 
 

95	

99. ŠVESTKOVÁ, Olga, SVĚCENÁ, Kateřina. Ergoterapie jako součást interprofesní rehabilitace. 
Rehabilitácia. 2014, 129-192  s. ISSN 0375-0922. 

100. VÉLE , František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a  patokineziologie pro  diagnostiku 
a  terapii poruch pohybové soustavy. 2. vyd . Praha: Triton, 2006. 375  s. ISBN 80-725-4837-9. 

101. VÍTKOVÁ, Marie, TOUFAR, Alois. Výtvarná výchova dětí předškolního věku. Brno: IVZP, 1986. 
92  s . Učebnice.  

102. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika v raném a  předškolním věku se  zřetelem na  rozvoj 
výtvarných aktivit: vývoj, výchova, diagnostika, terapie. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 144  s.  

103. VOJTA, Václav. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku: včasná diagnóza a  terapie. Praha: 
Grada, 1993. 384  s. ISBN 80 -85424-98-3.  

104. VOKURKA, Martin, HUGO, Jan . Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 2011. 520  s . ISBN 
978 -80 -7345-262-9. 

105. VYSKOTOVÁ, Jana, MACHÁČKOVÁ, Kateřina. Jemná motorika: vývoj, motorická kontrola, 
hodnocení a  testování. 1 . Vyd. Praha: Grada, 2013. 176  s . ISBN 978 -802 -4746-982. 

106. WAGNEROVÁ, Jana. Metodická příručka k učebnici Učíme se  číst pro  1. ročník základní školy. 1. 
vyd . Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. 56  s.  

107. WALKER, Ian. Výzkumné metody a  statistika. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 218  s . ISBN  
978 -80 -247 -3920-5.  

108. WILKINSON, Iain, LENNOX, Graham. Essential neurology. 4th  ed. Malden: Blackwell 
Publishing, 2005. 288 s . ISBN 14 -051 -1867-9. 

109. World Health Organization. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a  zdraví: 
MKF. 1. Vyd. Překlad Jan  Pfeiffer, Olga Švestková. Praha: Grada, 2001. 280  s . ISBN  
978 -80 -247 -1587-2. 

110. ZATORSKÁ, Jarmila. Rozvíjanie grafomotorických zručností žiakov špeciálnej základnej školy. 
1.vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické cenrum, 2012.  

111. ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a  individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 
2011. 208  s . ISBN 978 -80 -262 -0044-4.  

 

 

 

 

 

  



	

 
 

96	

Internetové zdroje 

112. Bender Gestalt Test. In: Encyklopedia of Mental Disorders [online]. Advameg, Inc, 2016. [vid. 
10.4.2016]. Česká verze. Dostupné z: http://www.minddisorders.com/A-Br/Bender-Gestalt-Test.html. 

113. Erhardt Developmental Products. [online]. Inmotion hosting. [vid. 10 .2 .2016].  Dostupné z: 
http://www.erhardtproducts.com/index.html. 

114. Ergonomie školního nábytku. In: Santal spol. s.r.o. [online]. Santal spol. s.r.o. 2010- 2016. [vid. 
25.3.2016]. Dostupné z: http://www.santal.cz/ergonomie-skolniho-nabytku.  

115. FSR 400 Series Round Force Sensing Resistor. In: Interlink Electronics, Inc. [online]. United States 
Corporate Offices Interlink Electronics, Inc.  [vid. 16.4.2016]. Dostupné z: 
http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/2010-10-26-DataSheet-FSR400-Layout2.pdf  

116. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Intervence psaní z  pohledu psychologie. In : Grafomotorika a  psaní 
u  žáků s tělesným postižením[online]. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity [vid. 1.2.2016]. 
Dostupné z : http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/grafomot/web/pages/05-03-predpoklady.html 

117. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Diagnostika grafomotoriky a  psaní. In: Grafomotorika a  psaní u  žáků 
s tělesným postižením [online]. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity [vid . 1.2.2016]. Dostupné 
z : http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/grafomot/web/pages/04-01-grafomotorika.html  

118. Pencil grips. In: Missmernagh.com  [online]. © 2011 Missmernagh.com . [vid. 15.3.2016]. Dostupné 
z: https://missmernagh.files.wordpress.com/2014/08/screen-shot-2014-08-21-at-13-08-12.png 

119. Psací pomůcky. In: Grafomotorika [online]. Grafomotorika Marta Veselá [vid. 3.4.2016]. Dostupné 
z: http://www.grafomotorika.eu/psaci-pomucky/  

120. Pastelka.eu [online]. Oxy Shop. [vid. 10.2.2016]. Dostupné z: 
http://www.pastelka.eu/index.php?cur=0& 

121. Pablo. In: Tyromotion [online]. Tyromotion. [vid. 30 .1.2016]. Dostupné z: 
http://tyromotion.com/en/products/pablo 

122. Šablony na  nácvik psaní. In: Učební pomůcky [online]. Veronika Pelánová [vid. 4.3.2016]. 
Dostupné z: http://www.apomucky.cz/kategorie/sablony/sablony-na-nacvik-psani/ 

 

 

 

 

  



	

 
 

97	

SEZNAM ZKRATEK 
 

NHPT - Nine Hole Peg Test  

 

RIHM - Rotterdamský vnitřní ruční myometr 

 

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou 

 

MKF  - Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví 

 

WHO - World Health Organization 

 

m. - musculus (sval) 

 

mm. - musculi (svaly) 

 

DMO - dětská mozková obrna 

 

pADL - personální ADL 

 

ADL - activity daily living – všední denní aktivity  

 

 

 

 

 

 

 

  



	

 
 

98	

SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

Obr. 1 Vývoj úchopu od 1 roku do 7 let 

Obr. 2 Vývoj úchopu psacího náčiní 

Obr. 3 Nejčastější nesprávné úchopy psacího náčiní 

Obr. 4 Nesprávný úchop při  držení tužky 

Obr. 5 Záznamová jednotka typu VLV -PPI  a  SW  

Obr. 6 Stylus s nástavcem vybavený třemi snímači tlaku FSR400 

Obr. 7 Tablet s  aplikací pro  motorický trénink 

Obr. 8 Experimentální zařízení VLV -PPI /GR1  

Obr. 9 Ukázka grafického zobrazení přítlaku prstu na  monitoru  

Obr. 10 Box  plot - Výsledky NHPT ve  všech věkových skupinách 

Obr. 11 Box  plot - Naměřené hodnoty prostředníku ve  všech věkových skupinách 

Obr. 12 Box  plot - Naměřené hodnoty palce ve  všech věkových skupinách 

Obr. 13 Box  plot - Naměřené hodnoty ukazováku ve všech věkových skupinách 

Obr. 14 Box  plot - Naměřené hodnoty zapojených prstů u  čtyřletých dětí 

Obr. 15 Box  plot - Naměřené hodnoty zapojených prstů u  pětiletých dětí 

Obr. 16 Box plot - Naměřené hodnoty zapojených prstů u šestiletých dětí 

  



	

 
 

99	

SEZNAM TABULEK 
 

Tabulka č. 1 Výsledky Nine Hole Peg  Test 

Tabulka č. 2  Základní statistická charakteristika - všechny sledované parametry 

Tabulka č. 3  Výsledek Kruskal-Wallisova testu  

Tabulka č. 4  Výsledek Friedmanova testu 

Tabulka č. 5  Výsledky Mann -Whitneyova testu  

Tabulka č. 6  Základní statistická charakteristika – pohlaví 

Tabulka č. 7  Základní statistická charakteristika 4  leté děti – pohlaví 

Tabulka č. 8  Základní statistická charakteristika 5  leté děti – pohlaví 

Tabulka č. 9  Základní statistická charakteristika 6  leté děti – pohlaví 

Tabulka č. 10  Základní statistická charakteristika – keramika 

Tabulka č. 12  Základní statistická charakteristika 5  leté děti – keramika 

Tabulka č. 13  Základní statistická charakteristika 6  leté děti – keramika 

Tabulka č. 14  Výsledky Mann - Whitneyova testu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

 
 

100	

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 Úchopy psací potřeby  

obr. č. 1 Úchop dlaňový s palcem nahoře  

obr. č. 2 Úchop dlaňový s palcem dolů 

obr. č. 3 Úchop špetkový 

 

Příloha č. 2 Přítlak na psací náčiní 

obr. č. 4 Zvýšený přítlak na  psací náčiní 

obr. č. 5 Přiměřený přítlak na  psací náčiní  

 

Příloha č. 3 Hodnocení úchopů u  dětí  

obr.č. 6 NHPT - dřevěné provedení 

obr. č. 7 Dřevěné kolíky 

obr.č. 8 NHPT - plastové provedení 

obr.č. 9 Plastové kolíky 

obr. č. 10 Box and  Blocks Test 

 

Příloha č. 4 Testování svalové síla prstů ruky 

obr. č. 11 Prstový dynamometr 

obr. č. 12 Rotterdamský vnitřní ruční myometr 

obr. č. 13 Pablo - Lateralní úchop 

obr. č. 14 Pablo - Prstový úchop 

 

Příloha č. 5 Grafomotorické pomůcky 

obr. č. 15 Trojhranný program 

obr. č. 16 Trojhranná tužka (Faber Castell) 

obr. č. 17 Trojúhelníkový nástavec na  tužku (The Classic Triangle Grip) 

obr. č. 18 Gumové nástavce na  tužku (The  Extreme Gel Grip) 

obr. č. 19 Neoprénové nástavce na  tužku (Classic Ridged Grip) 

obr. č. 20 Nástavec na  tužku pro  špetkový úchop (The  Pinch Grip) 

obr. č. 21 Nástavec na  tužku s křidélky (The Crossover Grip Metallic) 



	

 
 

101	

obr. č. 22 Nástavec na  tužku pro  korekci úchopu (The Claw Grip) 

obr. č. 23 Ergonomické pero (Evo - Pen) -  Úchop ergonomického pera 

obr. č. 24 Pero Stabilo Easybirdy 

obr. č. 25 Ring Pen - speciální konstrukce pera 

obr. č. 26 Šablona na  nácvik psaní (kruh) 

obr. č. 27 Šablona na  nácvik psaní (oblouk malý) 

obr. č. 28 Nácvik písma pomocí šablon 

 

Příloha č. 6 Ergonomické zásady sedu 

obr. č. 29 Ergonomie nábytku 

obr. č. 30 Ergonomie sedu při  testování s grafomotorickou pomůckou 

 

Příloha č. 7 Realizace sběru dat  

obr. č. 31 Měření tlaku prstů s grafomotorickou pomůckou 

 

Příloha č. 8 Informovaný souhlas  

  



	

 
 

102	

PŘÍLOHY 
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 Obr.č 1 Úchop dlaňový s  palcem nahoře        Obr.č. 2 Úchop dlaňový s  palcem dolů

                      
Foto autorka                Foto autorka 
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Příloha č. 2 Přítlak na  psací náčiní 

 

Obr. č. 4 Zvýšený přítlak na  psací náčiní  

 
Foto autorka 

 

Obr. č. 5 Přiměřený přítlak na  psací náčiní  

 
Foto autorka 
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Obr. č. 6 NHPT- dřevěné provedení                  Obr. č. 7 Dřevěné kolíky 

                       
Foto autorka           Foto autorka 

 

 

Obr. č. 8 NHPT - plastové provedení                 Obr. č. 9 Plastové kolíky 

                         
Zdroj: Assessment Peg Test 9 Hole Rolyan. In: HealthAndCare.co.uk [online]. © 2016 Health and  Care. 
[vid. 12.1.2016]. Dostupné z: http://www .healthandcare.co .uk /sensation/assessment-peg -test-9 -hole-
rolyan.html 
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Zdroj: Box and  Blocks Test. In: BasErgo: des  outils au  service des ergothérapeutes. [online]. © 2016 
BasErgo. [vid. 15.1.2016]. Dostupné z: http://www .equipement-ergotherapie.com /80 -materiel-d -
evaluation-box -and -blocks-test.html 
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Příloha č. 4 Testování svalové síla prstů ruky 

Obr. č. 11 Prstový dynamometr  

 
Zdroj: Jamar Hydraulic Pinch Gauge. In: NEXGEN Ergonomics [online]. © 1997- 2016 NEXGEN 
Ergonomics, Inc . [vid. 9.2.2016]. Dostupné z: http://www .nexgenergo.com /medical/jamar.html 

 

Obr. č. 12 Rotterdamský vnitřní ruční myometr 

Zdroj: The  different RIHM measurments. In: MOLENAAR, H.M. et  al. Growth Diagrams 
for  Individual Finger Strength in  Children Measured with the  RIHM. Clinical Orthopaedics 
and Related Research. Mar 2011, 868-876 s. 
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Příloha č. 4 Testování svalové síla prstů ruky 

 

Obr. č. 13 Pablo – Lateralní úchop  

 
Foto autorka 

 

 

Obr. č. 14 Pablo – Prstový úchop  

 
Foto autorka 
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Příloha č. 5 Grafomotorické pomůcky 

Obr. č. 15 Trojhranný program 

 
Foto autorka 

 

Obr. č. 16 Trojhranná tužka (Faber Castell)  

Zdroj: Faber Castell grafitová tužka. In: Pastelka.eu  [online]. © 2015-2016 oXyShop. [vid. 9.2.2016]. 
Dostupné z: http://www .pastelka.eu /grafomotorika/tuzky-trojhranne/faber-castell-grafitova-tuzka-grip-
2001-cervena-b -i -pro -l .html?cur =0  

 

Obr. č. 17 Trojúhelníkový nástavec na  tužku (The  Classic Triangle Grip) 

 
Zdroj: The Classic Triangle Grip Trojúhelníkový nástavec na  tužku. In: Pastelka.eu [online]. © 2015-
2016 oXyShop. [vid. 9.2.2016]. Dostupné z: http://www .pastelka.eu /grafomotorika/nastavce/the -
classic-triangle-grip-trojuhelnikovy-nastavec-na -tuzku.html  
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Obr. č. 18 Gumové nástavce na  tužku (The Extreme Gel Grip)  

 

 

 

 

 

Zdroj: The  Extreme Gel Grip Gelový nástavec. In: Pastelka.eu [online]. © 2015-2016 oXyShop. [vid. 
9.2.2016]. Dostupné z: http://www .pastelka.eu /grafomotorika/nastavce/the -extreme-gel -grip-gelovy-
nastavec.html 

 

Obr. č. 19 Neoprénové nástavce na  tužku (Classic Ridged Grip) 

 
Zdroj: The  Ridged Foam Grip Vroubkovaný pěnový nástavec. In: Pastelka.eu  [online]. © 2015-2016 
oXyShop. [vid. 9.2.2016]. Dostupné z: http://www .pastelka.eu /grafomotorika/nastavce/the -ridged-
foam-grip-vroubkovany-penovy-nastavec.html 

 

Obr. č. 20 Nástavec na  tužku pro  špetkový úchop (The Pinch Grip) 

 
Zdroj: The  Pinch Grip Nástavec na  tužku pro špetkový úchop. In: Pastelka.eu  [online]. © 2015-2016 
oXyShop. [vid. 9.2.2016]. Dostupné z: http://www .pastelka.eu /grafomotorika/nastavce/the -pinch-grip-
nastavec-na -tuzku-pro -spetkovy-uchop.html 
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Obr. č. 21 Nástavec na  tužku s křidélky (The  Crossover Grip Metallic) 

 
Zdroj: The  Crossover Grip Metallic Nástavec na  tužku s  křidélky. In: Pastelka.eu [online]. © 2015-
2016 oXyShop. [vid. 9.2.2016]. Dostupné z: http://www .pastelka.eu /grafomotorika/nastavce/the -
crossover-grip-metallic-nastavec-na -tuzku-s -kridelky.html 

 

Obr. č. 22 Nástavec na  tužku pro  korekci úchopu (The  Claw Grip) 

 
Zdroj: The Claw Grip Small Nástavec na  tužku. In: Pastelka.eu  [online]. © 2015-2016 oXyShop. [vid. 
9.2.2016]. Dostupné z: http://www .pastelka.eu /grafomotorika/nastavce/the -claw-grip-small-nastavec-
na -tuzku.html 
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Obr.č. 23 Ergonomické pero (Evo  - Pen) -  Úchop ergonomického pera 

 
Zdroj: Evo-Millennium. In: Pastelka.eu [online]. © 2015-2016 oXyShop. [vid. 9.2.2016]. Dostupné z: 
http://www .pastelka.eu /grafomotorika/psani/evo -millennium-2 -naplne.html 

 

Obr. č. 24 Pero Stabilo Easybirdy

 
Zdroj: Stabilo Easybirdy. In: Stabilo [online]. © 2014 Stabilo International GMBH. [vid. 11.2.2016]. 
Dostupné z: http://easystart.stabilo.com /de /blog/stabilo-easybirdy/ 

 

Obr. č. 25 Ring Pen  – speciální konstrukce pera 

 
Zdroj: Ring Pen  Kuličkové pero pro  snadné psaní. In: Pastelka.eu [online]. © 2015-2016 oXyShop. 
[vid . 9.2.2016]. Dostupné z: http://www .pastelka.eu /grafomotorika/psani/ring-pen -kulickove-pero-pro -
snadne-psani.html 
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Obr. č. 26 Šablona na  nácvik psaní (kruh) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Kruh. In: Učební pomůcky [online]. © Veronika Pelánová. [vid. 4.3.2016]. Dostupné z: 
http://www .apomucky.cz /produkty/kruh/    

 

Obr. č. 27 Šablona na  nácvik psaní (oblouk malý)  
 
 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: Oblouk malý. In: Učební pomůcky [online]. © Veronika Pelánová. [vid. 4.3.2016]. Dostupné z:  
http://www .apomucky.cz /produkty/oblouk-maly/   

 
Obr. č. 28 Nácvik písma pomocí šablon 

 
Zdroj: Nácvik písma pomocí šablon. In: Zdravotní medicína [online]. © 2016 Mladá Fronta a .s . [vid. 
4.4.2016]. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz /clanek/priloha-lekarske-listy/moznosti-komplexu-
rehabilitace-ergoterapie-a -technickeho-servisu-140043  
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Příloha č. 6 Zásady ergonomie sedu  
 
 
Obr.č. 29 Ergonomie nábytku 

 
Zdroj: Ergonomie nábytku. In: Grafomotorika a psaní žáků s tělesným postižením [online]. © 2014 
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. [vid. 9.2.2016]. Dostupné z: 
https://is .muni.cz /do /rect/el /estud/pedf/js14/grafomot/web /pages/03 -01 -navyky.html 

 

Obr. č. 30 Ergonomie sedu při testování s grafomotorickou pomůckou 

        
Foto autorka                                                        Foto autorka  
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Příloha č. 7 Realizace sběru dat  
 

Obr. č. 31 Měření tlaku prstů s grafomotorickou pomůckou 

                
Foto autorka          Foto autorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 
 

115	

Příloha č. 8 Informovaný souhlas rodičů s testováním jejich dětí pomocí 

grafomotorické pomůcky 

 

Vážení rodiče, naše MŠ byla vybrána pro výzkum, který provede Bc. Jitka Blahutová - 

ergoterapeut a studentka NMgr. Ergoterapie na 1. LF. UK., v rámci diplomové práce 

na  téma: Diagnostika a terapie úchopu s cílem nácviku grafomotoriky u  dětí z  pohledu 

ergoterapeuta. Možnosti využití speciálně vyvinuté grafomotorické pomůcky 

v  testování tužkového úchopu u dětí předškolního věku. 

 

Svým podpisem potvrzujete, že s výzkumem (který bude anonymní) a s měřením 

speciální grafomotorickou pomůckou u Vašeho dítěte souhlasíte.  

 

Děkuji za spolupráci.  

Ředitelka mateřské školy Dobřichovice  

Monika Víšková 

 
 


