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ABSTRAKT
Cíl: Zjistit možnosti reedukace motorických obtíží u dětí mladšího školního věku a
vytvořit intervenční reedukační program, jehož cílem bude zmírnění těchto obtíží.
Následně pak intervenční reedukační program použít a ověřit, jestli měla intervence
efekt na motorickou způsobilost dětí.
Metody: Výzkum byl řešen jako intervenční prospektivní studie, ve které byly
zkombinovány dvě orientace pedagogických výzkumů, kvantitativní a kvalitativní. K
řešení práce byl použit výzkumný design – Crossover design (Wilmore et al., 2008;
Thomas et al., 2005), který byl koncipován jako experiment obsahují intervenci v
podobě reedukačního pohybového programu mající za cíl působit na motorické obtíže
dětí. Kvantitativní část výzkumu byla zaměřena na hodnocení motoriky a na odhalování
motorických obtíží u dětí v mladším školním věku. K hodnocení změn motoriky byla
použita baterie testů MABC-2 (Henderson et al., 2007). Kvalitativní část výzkumu je
zastoupena třemi případovými studiemi, ve kterých je detailnější popis vztahu poruchy
k životu dětí.
Výsledky a diskuse: Hodnocení experimentálních efektů bylo provedeno testovou
baterií MABC-2 ve třech hladinách měření, tzn. před zahájením, v průběhu a po
ukončení intervenčního reedukačního programu. Výsledky, zpracované pomocí analýzy
variace (ANOVA) ukazují na statisticky nevýznamné rozdíly mezi jednotlivými
měřeními, téměř ve všech sledovaných proměnných. K těmto statisticky nevýznamným
výsledkům mohlo dojít z mnoha příčin, které vychází z popisovaných poruch (nejen
motoriky) a mají vztah na mnoho aspektů. Výsledky diskutované v případových
studiích ukazují na konkrétní zlepšení motoriky u třech vybraných dětí.
Klíčová slova: Vývojová porucha pohybové koordinace (DCD), motorické obtíže,
porucha pozornosti (ADHD/ADD), intervence, reedukace, děti
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ABSTRACT
Objective: The aim was to find out the possibility of the re-education of motor
difficulties in children of primary school age and create a re-education intervention
program, the aim of which is to reduce these difficulties. Subsequently, to verify
whether the intervention program had an effect on the motor difficulties of the children.
Method: The research was designed as a prospective intervention study where there
were two combined orientations ofeducational research: quantative and qualitative. To
solve the problem a research design was used, called Crossover Design (Wilmore et al.,
2008, Thomas et al., 2005), which was conceived as an experiment with an intervention
re-education program aimed at improving the motor difficulties of children. The
quantative part of the research was focused on the assessment of motor skills and to
detect motor problems in children of primary school age. MABC-2 (Henderson et al.,
2007) battery of motor tests were used for this purpose. The qualitative part of the
research is represented by three case studies in which there are more detailed
descriptions of the difficulties with respect to the lives of the children.
Results and Discussion: The evaluation of experimental effects was performed by a
battery of motor tests MABC-2 and measured in three levels, ie. before, during and after
the intervention re-education program. From this data, which was processed by analysis
of variance, part of the research results were established. After processing the results of
the research the conclusion reached was that the statistical significance of the results
showed insignificant differences between the averages of the research groups in almost
all indicators. These statistically insignificant results can occur for many reasons, which
are based on described disorders (not only motor skills) and are related to other aspects.
Key words: Developmental coordination disorder (DCD), motor difficulties, attention
disorder (ADHD/ADD), intervention, re-education, children
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CO-OP – Kognitivní směr intervenčního přístupu (Cognitive Orientation to daily
Occupational Performance)
DCD – vývojová porucha pohybové koordinace (Developmental coordination disorder)
DG – Dysgrafie, specifická vývojová porucha grafického projevu
DK – Dyskalkulie, specifická vývojová porucha počítání
DL – Dyslexie, specifická vývojová porucha čtení
Dyspraxie – specifická vývojová porucha motorických funkcí
DOG – Dysortografie,vývoj. porucha spojená s neschopností naučit se správně pravopis
DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
FCFT – Family centred functional therapy
HKP – hyperkinetická porucha
KTK – Körperkoordinationtest für Kinder
LDE – lehká dětská encefalopatie
LMD – lehká mozková dysfunkce
MABC-2 – Movement Assmessment Battery for Children, verze 2
MAND – McCarron Assessment of Neuromotor Development
MD – manual dexterity
MKN – mezinárodní klasifikace nemocí
MMD – minimální mozková dysfunkce
MMT – Maastrichtse Motoriek Test
MOT 4-6 – Motoriktest für vier-bis sechsjährige Kinder
PA – pohybová aktivita
PAS – porucha autistického spektra
PMT – Percepčně motorický trénink (Perceptual motor training)
SIT – Senzoricko-integrační terapie (Sensory integration therapy)
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SoZŠ – soukromá základní škola
SPC – speciálně pedagogické centrum
SPU – specifické poruchy učení
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1. ÚVOD

V dnešní době a nejen v naší populaci se můžeme stále častěji setkávat s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami. Z pedagogických pracovníků naráží na vzdělávací
problémy u dětí jako první učitelé v mateřských školách. Musí hledat vhodné způsoby
řešení problémů a poskytnout odpovídající péči a vzdělání, které se dětem stanou
základem pro celoživotní vzdělávání. Téměř v každé třídě mateřské školy lze
zaznamenat stále se zvyšující počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí,
které jsou hůře adaptabilní a zvladatelné. Může to být způsobeno tím, že některé děti
nejsou ještě dostatečně vyzrálé a připravené vyrovnat se s řádem a nároky mateřské
školy. Jiné děti zase nemají dostatečně vyzrálý nervový systém a dostatečně vyvinutý
určitý mechanismus zvládání situací. Děti v předškolním věku rády vyhledávají kontakt
s vrstevníky, pokud jsou ale znevýhodněny nějakou z poruch, vše je pro ně
komplikovanější. Některé nejsou schopné zvládat základní pravidla společenského
chování, je ztíženo porozumění verbální i nonverbální komunikaci s okolím. Tyto děti
se hůře začleňují do skupinových činností, protože narušují aktivity vrstevníků, jsou
zvýšeně dráždiví, nevypočitatelní a velice impulsivní (dříve konají, než myslí). Chtějí
být za každou cenu středem pozornosti. Vzhledem k výše uvedenému, mají tyto děti
problém s rodinou, ve škole a také s jejich vrstevníky a z těchto konfliktů pro ně
pramení mnoho zklamání, děti se stahují do sebe či se naopak snaží strhnout na sebe
pozornost negativním chováním. Na neúspěchy reagují nepřiměřenou afektivitou, jsou
výrazněji opoziční.
Příznaky různých poruch lze pozorovat už v předškolním věku, ale až ve školním věku
se může porucha projevit zřetelněji. V mladším školním věku můžeme pozorovat dítě
nedisciplinované, roztržité, nepozorné, které nedokáže rozpoznat podstatné od
nepodstatného a jeho školní výkon má velké výkyvy, tzn. jeden den něco umí a druhý
den stejnou věc nezvládá. Prospěch proto často není úměrný intelektovým
předpokladům. Má rozdílnou úroveň dílčích dovedností a schopností, protože v
některých oblastech je vývojové oslabení znatelnější. Výchova dítěte s poruchou, které
není schopné podřídit se určitému režimu a pravidlům, je velice problematická a těžko
zvládnutelná nejen doma, ale pak i ve škole. Dítě ve škole postupně získává nálepku
„problémové“ a zažívá tak špatné zkušenosti ze školního selhávání. Ve vyšším věku
dítěte se mohou přidat poruchy chování nebo specifické poruchy učení.
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Dříve ale než dítě nastoupí do mateřské školy mohli by nějaké obtíže pozorovat již
rodiče. V kojeneckém věku je pro život dítěte s poruchou typické narušení základních
biorytmů. Je neklidné, hůře a méně spí, častěji se dožaduje pozornosti a péče pláčem. V
období batolete je neobyčejně pohyblivé, ale zároveň neobratné, potřebuje častou
spoluúčast dospělých při svých aktivitách a zejména při úkonech spojených s hrubou či
jemnou motorikou. Dítě se projevuje jako neklidné, nepozorné, zlobivé. Ať je unavené,
nebo plné energie, má zvýšenou potřebu pohybu a rychle střídá činnosti. Nedokáže se
delší dobu soustředit ani na hru ani na učení. Tyto děti hůře přijímají úkoly a povinnosti,
které je nebaví a u činností dlouho nevydrží.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami bývají často nepochopené svým okolím a
velmi u nich záleží na vhodném působení všech činitelů vyskytujících se v jejich okolí.
Nezbytná a velmi důležitá je všestranná péče, dostatek tolerance, citlivý přístup a
správné pedagogické působení.
Již od roku 2001 se věnuji výuce dětí různým pohybovým činnostem a vždy byl proces
učení se pohybovým dovednostem spjat s úrovní motoriky dětí. S dětmi pohybově
nadanými se pracuje snadněji a proces učení jde bez komplikací, samozřejmě je ale i
mnoho dětí méně pohybově nadaných, které mají také zájem se různé pohybové aktivitě
naučit a tak je nezbytné, se i těmto dětem věnovat. Pro lepší pochopení situace a
proniknutí do problému motoricky neobratných dětí, jsem se rozhodl, že se ve
výzkumném projektu zaměřím na děti pohybově neobratné a na možnosti reedukace
motorických obtíží. Cílem práce proto bylo prozkoumat, do jaké míry lze motorické obtíže
ovlivnit a předpokládaným přínosem řešení výzkumného projektu mělo být získání

dalších poznatků o možnostech a limitech pohybové intervence, čímž by mohlo být
odhaleno, do jaké míry jsou motorické obtíže u dětí při snaze o její zlepšení
ovlivnitelné. Reedukační program, který byl pro potřebu výzkumného projektu
vytvořen, by mohl být k použití pro pedagogické pracovníky a odborníky v praxi.
Současně by tyto informace mohly sloužit jako nové poznatky pro tvorbu jiných
programů pohybové reedukace vývojové poruchy motoriky u dětí.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1

Hyperkinetický syndrom

Hyperkinetická porucha je typická neurovývojová porucha, která je v polovině případů
celoživotní poruchou. Lze ji diagnostikovat od nejútlejšího dětství do dospělosti (Malá,
2006).
Porucha pozornosti s hyperaktivitou neboli ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder) označuje onemocnění způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou
aktivitu a impulzivitu dítěte.
V diagnostických systémech MKN-10 (mezinárodní klasifikace nemocí) a DSM-IV
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, APA, 2000) jsou stanovena
diagnostická kritéria hyperkinetické poruchy a ADHD, která vychází z podobných
přístupů, ale ne z totožných.
Dle MKN-10 jsou hyperkinetické poruchy rozděleny do dvou jednotek: porucha aktivity
a pozornosti a hyperkinetická porucha chování (Malá, 2006).
Vyžadují se klinicky popsané poruchy pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Všechny
tyto příznaky se musí vyskytovat jak v domácím prostředí dítěte, tak i ve škole. Jestliže
jedna z uvedených složek chybí, není stanovena diagnóza hyperkinetická porucha.
Pokud se zároveň vyskytují poruchy chování (opozičnictví a agresivita event. další
poruchy chování), hovoříme o hyperkinetické poruše chování (Paclt, 2007).
V DSM-IV je používán název ADHD a poruchy tvoří 3 jednotky: ADHD s poruchou
pozornosti, ADHD s impulzivitou a hyperaktivitou a ADHD kombinovaný typ.
Hyperkinetická porucha chování není v této klasifikaci přítomna (Malá, 2006).
Diagnostická kritéria pro ADHD se odlišují v několika aspektech. ADHD je
diagnostikováno vždy, pokud se vyskytuje alespoň jedna porucha ze dvou (porucha
pozornosti nebo hyperaktivita a/nebo impulzivita). Stačí, aby se tato porucha
vyskytovala buď ve škole, nebo v domácím prostředí. Porucha chování nezakládá
žádnou jednolitou diagnostickou skupinu analogickou hyperkinetické poruše chování v
MKN-10 (Paclt, 2007).
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Paclt (2007) uvádí, že diagnostická kritéria DSM-IV a MKN-10 se překrývají jenom
částečně a diagnóza hyperkinetické poruchy (v MKN-10) zachycuje závažnější příznaky
než diagnóza ADHD dle DSM-IV.
Děti trpící ADHD (LDE, MMD) mají největší potíže s tím, aby udržely pozornost, resp.
vytrvaly v úsilí zaměřeném na daný úkol. (Termíny lehká dětská encefalopatie – LDE,
nebo minimální mozková dysfunkce – MMD, vycházely z etiopatogenetických představ
o

syndromu,

zatímco

termín

,,hyperkinetický syndrom“

vychází

přísně

ze

symptomatického popisu poruchy.) (Paclt, 2007).
Porucha aktivity a pozornosti (spadající dle MKN-10 k hyperkinetickým poruchám) je
charakterizována (Malá, 2006):
poruchou kognitivních funkcí
poruchou motoricko percepční
poruchou emocí
impulzivitou
sociální maladaptací
Poruchu motoricko-percepční je možno vidět na první pohled – dítě je motoricky
neobratné, nešikovné, pohyby postrádají jemnou přesnost a jsou lehce ataktické, chybí
souhyby při chůzi. Motorický výkon připomíná mladší dítě a opravdu v neurologickém
vyšetření jsou zřejmé tzv. „soft sign“ – měkké příznaky typické pro vývojové opoždění
nebo minimální poškození CNS (Malá, 2006).
Hyperkinetická porucha (HKP) či ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) se
řadí mezi neurovývojové poruchy a již ve svých diagnostických kritériích je podmíněna
klinickou manifestací před sedmým rokem věku. U 40–50 % pacientů však symptomy
přechází do dospělého věku. Pokud onemocnění není včas diagnostikováno a léčeno,
pacient je chronicky vystaven dlouhodobému tlaku na výkon a přizpůsobení a objevují
se i sekundární somatické obtíže a komorbidity (Cahová et al., 2010).
U dítěte s ADHD se často vyskytují problémy v jemné, případně i v hrubé motorice.
Pohybově jsou tyto děti neobratné, nešikovné, nekoordinované. Porucha jemné
motoriky se projevuje potížemi při kreslení, psaní, rýsování nebo snížené manuální
zručnosti. Problémy v oblasti hrubé motoriky jsou patrné v tělesné neobratnosti. Tělesná
výchova ve škole bývá pro tyto děti neoblíbeným předmětem (Altmanová, 2010).
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Motorické poruchy jsou pro děti s ADHD typické, jeden z dříve užívaných názvů pro
tyto děti byl dokonce syndrom nemotorného dítěte.
Děti s ADHD bývají méně oblíbené u spolužáků, někdy bývají z kolektivu třídy až
vyčleněni. Jsou sociálně neobratné, nedaří se jim zařadit se mezi ostatní, neumí se
zapojit do hry. Neví, kdy a jak se prosazovat, nedokážou se bránit. Zůstávají stranou,
nebo se naopak snaží strhnout na sebe pozornost za každou cenu (např. v roli třídního
šaška, provokatéra). Často se stávají oběťmi šikany nebo sami šikanují ostatní
(Altmanová, 2010).
Sociální dopad na děti s ADHD je dostatečně zdokumentován. Děti s ADHD mají často
nízké sebevědomí, potíže ve škole a problémy se stýkat s vrstevníky (Kutcher, 2011). V
případě dalších rizikových faktorů jako je nepřiměřené výchovné vedení nebo
dysfunkční rodina, může být také tato skupina ohrožena ve vztahu k poruchám chování.
Uvedené obtíže mohou přetrvávat i v období dospívání a dospělosti.
V rámci ADHD lze rozlišit další pojmy: ADD (tj. porucha pozornosti bez
hyperaktivity), ODD (opoziční chování), ADHD bez agresivity a ADHD s agresivitou
(Zelinková, 2003).
Termín ,,hyperaktivní porucha spojená s úbytkem pozornosti“ (Attention Deficit
Disorder) znamená narušení jednoho nebo více základních poznávacích procesů
tykajících se orientace, soustředění nebo udržení pozornosti, což vede k výraznému
stupni nepozornosti vůči akademickým a sociálním úkolům. Tato porucha se může
rovněž projevovat verbální či motorickou impulzivitou a neredundantní (ne
nadbytečnou) aktivitou (např. nadměrný neklid nebo těkavost) (Paclt, 2007). Tyto děti
jsou méně nápadné, typické je pomalé osobní pracovní tempo, většinou ve výuce
nevyrušují a „nezlobí“.
Dítě se syndromem ADD ovšem hyperaktivní často není. Takoví žáci ve třídě většinou
nevyrušují, nezlobí ani jinak na sebe neupoutávají učitelovu pozornost. Pro učitele proto
nejsou tak nápadní. Pro dítě však může ADD představovat vážný problém, protože
značně zhoršuje prospěch a je příčinou malé sebeúcty (Rief, 1999).
Diagnóza ADHD/ADD (synonyma LDE, MMD, LMD, specifické poruchy chování,
porucha aktivity a pozornosti, hyperkinetická porucha chování) je v současnosti velmi
běžná. Spolu se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, atd.) jde o
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nejdynamičtěji se rozvíjející skupinu dětí se zdravotním postižením v posledních
dvaceti až třiceti letech (Mertin, 2004).
V průběhu doby můžeme sledovat posun od jednoznačného vysvětlení problémů jedince
poškozením mozku (lehká dětská encefalopatie) přes vysvětlení pomocí potíží ve
fungování (lehká mozková dysfunkce) k výkladu pomocí symptomů (Mertin, 2004).
Termín lehká mozková dysfunkce (LMD) je vyhrazen neobratným a nešikovným
dětem, u kterých není přítomný žádný přesvědčivý strukturální organický podklad
postižení CNS. Lehká mozková dysfunkce se často objevuje společně s vývojovou
dysfázií a později se přidružují poruchy chování a při začátku školní docházky i učení
(dyslexie a dysgrafie) (Nevšímalová, 2002).
Dříve užívaný pojem LMD se v zahraniční neužívá, není uveden ani v Mezinárodní
klasifikaci nemocí. Část syndromu spadá pod aktuálně užívané označení ADHD, popř.
ADD. Je zřejmé, že vydělením těchto obtíží ze syndromu LMD musí vzniknout
kategorie, která zahrne jedince s poruchami motoriky. Touto kategorií je v současné
době dyspraxie – vývojová porucha pohybové koordinace (Zelinková, 2007).
Terapie dětí s hyperkinetickou poruchou musí být komplexní, tzn. zaměřená jak na dítě
a rodinu, tak na školu a společnost. Jde o kombinaci farmakoterapie s psychoterapií,
socioterapií a edukací všech zúčastněných složek (Malá, 2006).
Rief (1999) uvádí komplexní program péče o děti s ADD/ADHD. Jestliže byl u dítěte
rozpoznán a diagnostikován syndrom ADHD, lze dítěti i jeho rodině pomáhat mnoha
způsoby. Nejefektivnější je komplexní péče zahrnující více aspektů, k nimž mohou
patřit:
program modifikace chování (řízení chování) doma a ve škole
spolupráce s poradnou; lze doporučit i poradny pro rodinu nebo rodinnou terapii,
protože dítě s ADHD ovlivňuje chod celé rodiny
individuální poradenství, v jehož rámci se dítě naučí zvládacím technikám,
strategiím, jak řešit problémy, a tomu, jak být odolné vůči stresu a zvyšovat si
sebeúctu
kognitivní terapie (užívá se i název kognitivně-behaviorální), při níž se dítě
naučí ovládat vlastní chování a věci si předem promýšlet (techniky ,,zastav se a
mysli,,)
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nácvik sociálních dovedností (někdy možný ve škole v rámci dramatické nebo
etické výchovy)
četná opatření ze strany školy (úpravy učebního prostředí, výchovná opatření,
řízení chování)
umožnění hojné tělesné aktivity (např. plavání, bojová umění, gymnastika, běh,
zvláště nesoutěživé sporty)
lékařská péče (farmakoterapie)
vzdělávání rodičů, kteří by se o ADHD měli dozvědět co nejvíc. Jedině tak
budou schopni svému dítěti pomáhat a účinně je podporovat

2.1.1 Projevy ADHD

Dítě s poruchou ADHD vykazuje příznaky nesoustředěnosti anebo hyperaktivity či
impulzivity (Train, 2001):
1. Nesoustředěnost
Často se může zdát, že dítě neposlouchá, co mu kdo říká, a že se nevydrží soustředit na
to, co právě dělá nebo o čem mluví. Bude dělat páté přes deváté a u jednoho úkolu
vydrží jen tehdy, bude-li ho práce výjimečně bavit a bude-li mít okamžitou zpětnou
vazbu – v jiných případech se dá snadno vyrušit a nepodaří se mu dokončit úkoly nebo
postupovat podle pokynů. Bude velmi roztěkané, nesoustředí se na podrobnosti a bude
dělat řadu chyb z nepozornosti (Train, 2001).
2. Hyperaktivita
Dítě bude plné nevyčerpatelné energie. Bude pro něj obtížné hrát si tiše nebo chvilku
posedět. Nepřestane se ošívat, bude mluvit překotně a hlasitě, stále bude vypadat
neklidně (Train, 2001).
3. Impulzivita
Bude mluvit a jednat impulzivně, bez přemýšlení o důsledcích svého jednání, byť by
mohly být nebezpečné. Bude se vnucovat ostatním třeba skákáním do řeči, pronášením
nevhodných poznámek nebo tím, že bude mít problémy zapojit se do hovoru ve správné
chvíli (Train, 2001).
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2.1.2 Příčiny vzniku ADHD

V současné době neexistuje ucelené vysvětlení příčin a podmínek, za kterých se ADHD
rozvíjí. Předpokládá se vícefaktorový rozvoj, tedy existence několika komponentů a
jejich interakce vedoucí ke vzniku ADHD, proto nelze příčiny vždy jednoznačně určit.
Příčiny ADHD nejsou v současné době známé. Lékaři a další odborníci získávají stále
více znalostí o tom, jak funguje mozek a co ovlivňuje pozornost a učení. Stejně jako u
mnoha jiných poruch nelze ani u této vždy určit jednoznačnou příčinu. V současnosti se
ADD/ADHD obvykle připisuje dědičnosti nebo jiným biologickým faktorům (Rief,
1999).
Oslabení psychiky typu ADHD může vzniknout v důsledku drobného poškození
centrální nervové soustavy, ke kterému dochází nejčastěji již v průběhu těhotenství
matky nebo při komplikovaném porodu (např. u předčasně narozených dětí). Může
k němu dojít i v raném období vývoje dítěte, kdy je mozek zranitelný a citlivý k různým
nepříznivým vlivům. ADHD může být i dědičné. Ne vždy se ale podaří příčiny odhalit
(Altmanová, 2010).
Mezi další možné příčiny vzniku se řadí užívání alkoholu a drog matkou v těhotenství,
rodinné komplikace v dětství, znečištěné životní prostředí a strava.

2.1.3 Výskyt ADHD

Hyperkinetický syndrom se vyskytuje asi u 6 % dětské populace v poměru chlapců a
dívek 3 až 5 :1 (Paclt, 2007).
Odhadovaný výskyt ADHD se velmi různí podle toho, jaké studie čtete a jakých se
použije přístupů. Odborníci odhadují, že je postiženo 3-10 % dětí školního věku,
přičemž odbornou literaturou nejčastěji uváděné hodnoty jsou 3-5 %. Velmi
pravděpodobně se však jedná o podcenění výskytu vzhledem ke skutečnosti, že se u
dívek ADD často nerozpozná. ADHD se častěji objevuje u chlapců (Rief, 1999).
Celosvětová prevalence ADHD je udávána v rozmezí 3-9 %. U dětí školního věku se
nejčastěji pohybuje mezi 5-7 %. U chlapců je výskyt poruchy častější než u děvčat
(nejčastěji udávaný poměr 6:2), u děvčat bývají zpravidla projevy poruchy méně
nápadné (Biederman, 2003).
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2.1.4 Diagnostika ADHD

Ve chvíli, kdy vznikne podezření na ADHD, je další postup jasný. Matka je poslána k
pediatrovi, který od ní získá více informací. Lékař potřebuje znát přesný zdravotní stav
dítěte včetně faktů o průběhu porodu a dalšího vývoje. Zjišťuje, zda dítě neprodělalo
úraz či onemocnění, které by mohly být příčinou jeho chování, a také zda neužívá
nějaké léky. Dále se pediatr informuje o zdravotním stavu celé rodiny. Potřebuje zjistit,
zda dítě ve svých projevech nepřebírá vzory z domova a do jaké míry se na nich
nevědomě podílejí sami rodiče. Dále musí zjistit názor učitelů na chování dítěte ve
škole, na jeho školní výsledky a především na jeho vztah ke spolužákům. K tomu, aby
lékař navrhl další postup, potřebuje znát slabé i silné stránky dítěte a míru, do jaké je
škola schopna jeho chování usměrnit. Aby si mohl vytvořit vlastní názor, promluví si
poté pediatr přímo s dítětem. K získání všech důležitých informací potřebuje zadat dítěti
několik testů koncipovaných k diagnostice ADHD (Train, 1997).

2.1.5 Komorbidity

ADHD se často vyskytuje v kombinaci se specifickými vývojovými poruchami učení,
jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Problémy se čtením a psaním ve spojení s
poruchou pozornosti narůstají, hůře se zvládají a napravují (Altmanová, 2010).
Obě skupiny poruch (poruchy aktivity a pozornosti i hyperkinetické poruchy chování)
mají vysokou komorbiditu s ostatními poruchami, a tím jsou vysoce rizikovou
diagnózou pro vznik dalších psychiatrických poruch (Malá, 2006).
Minimálně 40 % hyperkinetických dětí má poruchy chování. V 50 % přechází porucha
do dospělosti jako ADHD - RT porucha pozornosti s hyperaktivitou retardovaného typu
(Malá, 2006).
Diagnóza ADHD je i v dospělém věku provázena zastoupením četných psychiatrických
komorbidit (současný výskyt více nemocí). Pacienti s ADHD trpí často poruchami
nálady, úzkostnými poruchami, poruchami osobnosti, poruchami chování, významné je
dále zastoupení závislosti na alkoholu a drogové závislosti (Cahová et al., 2010).
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2.2

Specifické poruchy učení (SPU)

Specifické poruchy učení je souhrnný název pro poruchy uvedené v textu níže. Poruchy
učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a
užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají individuální
charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy (Zelinková,
2003).
Terminologie specifických poruch učení není v české odborné literatuře zcela
sjednocena a jasně definována. Používá se výrazů vývojové poruchy učení, specifické
poruchy učení nebo specifické vývojové poruchy, které jsou nadřazeny termínům pro
specializovanější pojmy, jako je dyslexie či vývojová dyslexie, dysgrafie, dysortografie
a dyskalkulie (někdy užívané termíny dysmúzie, dyspinxie a dyspraxie se běžně v
zahraniční literatuře neobjevují, i když mají své oprávnění v celkové diagnostice
(Pokorná, 2010).
Vývojové poruchy učení zahrnují vývojové odchylky fatických funkcí (funkce týkající
se řeči), které se manifestují při zařazení dítěte do předškolní výchovy a/nebo při
začátku školní docházky a působí postiženým dětem i jejich okolí (rodiče, pedagog) –
zvláště při včasném nerozpoznání – značné obtíže (Nevšímalová, 2002).
Předpona dys- znamená rozpor, deformaci. Například dysfunkce je špatná, deformovaná
funkce. Z hlediska vývoje znamená dysfunkce funkci neúplně vyvinutou, zatímco
afunkce je ztráta funkce již vyvinuté. V uvedených pojmech znamená předpona dysnedostatečný, nesprávný vývoj dovednosti. Druhá část názvu je přejata z řeckého
označení té dovednosti, která je postižena (Zelinková, 2003).
Dyslexie – porucha osvojování čtenářských dovedností. Jedinec se potýká s
problémy s rozpoznáváním a zapamatováním si jednotlivých písmen, zvláště pak
s rozlišováním písmen tvarově podobných. Má potíže s rychlostí čtení
(slabikování), správností čtení a s porozuměním čtenému textu.
Dysgrafie – porucha osvojování psaní postihuje písemný projev a jeho grafickou
stránku, čitelnost, úpravu. Dítě si obtížněji osvojuje tvary jednotlivých písmen,
zaměňuje tvarově podobná písmena, píše pomalu a s námahou.
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Dysortografie – porucha osvojování pravopisu, která se projevuje tzv.
specifickými dysortografickými jevy. Tato porucha často souvisí s dyslexií a
dysgrafií.
Dyskalkulie – porucha osvojování matematických dovedností, která postihuje
chápání a provádění matematických operací, matematické představy a
prostorové představy při práci s čísly i při geometrii.
Dysmúzie – porucha v osvojování hudebních dovedností, je postižena schopnost
vnímání a reprodukce hudby. Jedinec má problémy v rozlišování tónů,
nepamatuje si melodii a není schopen reprodukovat rytmus.
Dyspinxie – porucha kreslení, je charakteristická nízkou úrovní kresby.
Dyspraxie – specifická vývojová porucha motorických funkcí (více viz dále v
textu).
Uvedené poruchy se neprojevují pouze v oblasti, kde je defekt nejvýraznější. Mají
naopak řadu společných projevů. Objevují se ve větší či menší míře poruchy řeči, obtíže
v soustředění, poruchy pravolevé a prostorové orientace, často je nedostatečná úroveň
zrakového a sluchového vnímání i další obtíže. Použití pojmu specifické poruchy učení
ukazuje na vzájemnou příbuznost jednotlivých typů poruch učení (Zelinková, 2003).
Specifické poruchy učení se projevují nejen při osvojování čtení, psaní a počítání, ale
jsou doprovázeny celou řadou dalších obtíží, které můžeme označit jako průvodní
znaky. V určitém slova smyslu jsou to zároveň kognitivní příčiny poruch. V běžném
životě a v průběhu výuky si je však rodiče a učitelé nemusejí uvědomovat a považují
dítě za nepozorné, lenivé, nebo dokonce hloupé. SPU však postihují i chování, citový a
sociální vývoj. Často vedou k negativním kompenzacím – upozorňování na sebe
nevhodnými formami. Jedinec trpí pocity méněcennosti, nepochopením, má problémy v
navazování sociálních kontaktů (Zelinková, 2003).
Z poradenské praxe je známa zkušenost, že děti takzvaně hraniční mají v naší
společnosti obtížnou pozici, ať už jde o děti s mírně podprůměrnou aktuální úrovní
inteligence, o děti s jakýmkoli drobnějším tělesným či duševním deficitem nebo o děti
sociálně handicapované. Jsou vždycky na okraji. Nevzbuzují lítost a soucit, který
vyvolávají děti výrazně postižené. Nejsou pro ně zřizovány žádné speciální podpůrné
organizace ani opatření. Jsou tu jako ti, kteří stojí v poslední řadě, protože i v poslední
řadě někdo musí stát (Pokorná, 2010).
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Všechny příznaky poruch učení způsobují selhávání žáka ve školních výkonech a
promítají se do jeho práce. Znemožňují mu přiměřeně reagovat, porozumět pokynům a
plnit běžné úkoly nebo sledovat instrukce učitele v normálním tempu. Opakované
neúspěchy pak vyvolávají v dítěti stavy úzkosti, frustrace, pocity strachu, které jsou
mnohdy mnohem horší než porucha sama.
Potíže v učení se většinou objeví tehdy, když dítě nastoupí do školy a má tyto
dovednosti prvně ukázat. Specifické poruchy učení se často diagnostikují právě v
prvních ročnících základních škol, kdy rodič nebo učitel zpozoruje, že dítě obtížně
zvládá dovednosti spojené se čtením, psaním nebo počítáním.
Pedagogická praxe i výzkumy však ukazují, že je mnohem úspěšnější věnovat pozornost
vývoji dětí v předškolním věku než vyčkávat na plnou manifestaci obtíží ve škole a s ní
spojené psychické důsledky (Zelinková, 2003).
Cílem identifikace ohrožených dětí není v žádném případě stanovení diagnózy dyslexie
v předškolním věku. Můžeme použít označení „rizikové dítě z hlediska dyslexie“. Na
základě rozboru získaných údajů je třeba vypracovat individuální rozvíjející programy,
které jsou prevencí možných obtíží. Důležitou podmínkou je poskytování pomoci
takovým způsobem, jako by se selhání vůbec nepředpokládalo (Zelinková, 2003).
Specifické vývojové poruchy učení je nutné odlišit od získaných poruch učení – alexie
(ztráta naučené schopnosti číst) a agrafie (ztráta naučené schopnosti psát). Většinou jde
o ztrátu již dříve nabyté dovednosti. Dále je nutné je odlišit od nespecifických poruch
učení. To jsou obtíže vznikající z nejrůznějších vnějších příčin při výuce čtení, psaní a
matematiky. Může jít např. o zanedbání školní docházky, psychickou deprivaci, dětskou
neurózu, nedostatečné rozvinutí zraku, sluchu. Pak mluvíme o tzv. pseudoporuchách.
Také bychom neměli pouštět ze zřetele skutečnost, že existují děti se specifickými
poruchami učení, které výukově selhaly v základní škole a nedostalo se jim včas nebo
účinně pomoci, a proto navštěvují zvláštní školu. Jak vysoký je jejich počet, není možno
odhadnout. Nebude to však zanedbatelné procento žáků zvláštních škol. Všechny tyto
děti mají právo na naši pomoc a my máme povinnost jim tuto pomoc poskytnout
(Pokorná, 2010).
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2.3

Vývojová porucha pohybové koordinace (DCD)

Poruchy motoriky jsou v literatuře spojovány s mnoha různými pojmenováními. Z
počátku je psáno o dětech nemotorných, neobratných, neohrabaných a o obtížích
nesoucí název syndrom nešikovného dítěte nebo minimální mozková dysfunkce. Tyto
pojmy byly nahrazeny novějšími označeními. V České republice se užívá název
Dyspraxie, pro příbuznost se specifickými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, apod.) v
zahraniční se užívá pojem DCD (Developmental coordination disorder – vývojová
porucha pohybové koordinace). DCD již vyjadřuje skutečné problémy, které se na
základní škole mohou projevit nejen v tělesné, výtvarné či pracovní výchově, ale ve
spojení s dalšími obtížemi i při čtení, psaní a počítání. Dalšími průvodními jevy může
být např. snížený zájem o manuální práce a obtíže v manuálních činnostech, poruchy
sebevědomí pro posměch, kresba na nízké úrovni a častější úrazy.
V této práci je také používán pojem motorické obtíže, který není tak specifický jako
DCD a zahrnuje i skupinu dětí nešikovných, neobratných a při pohybové činnosti
pomalejších, které mohou být pouze v ohrožení.
Učitelé se ve škole s touto kategorií dětí setkávají a jejich projevům často nerozumějí,
považují je za nedbalost, lajdáctví a především nekázeň. Děti postižené touto poruchou
mají obtíže naučit se jíst lžičkou, jasně a srozumitelně hovořit, zapínat si knoflíky, jezdit
na kole a ve školním věku psát (Zelinková, 2003).
Může nastat také ta situace, že jsou děti s mírným až středním stupněm motorických
obtíží často zařazeny do běžných vzdělávacích systémů a jejich vzdělávání probíhá v
kolektivu vrstevníků bez handicapu. Nicméně tyto děti mohou mít ve škole problémy
sociálně psychologické povahy, specificky potom problémy s úspěšností ve výuce
vyžadující pohybové dovednosti jako je tělesná výchova, výtvarná či pracovní výchova
apod. Proto se tyto děti mohou pro svou neobratnost stávat terčem posměchu, mohou
být vyčleněny z kolektivu nebo být šikanovány.
DCD se může vyskytovat ve vzájemné kombinaci se specifickými poruchami učení
(dyslexií, dysgrafií), s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou (ADHD) či bez
hyperaktivity (ADD) a s Aspergerovým syndromem. Nicméně vývoj diferenciální
diagnostiky a zkušenosti ze zahraničí (Riplay et al., 2002, aj.) však dokazují
oprávněnost hlubší diferenciace poruch u dětí a účelnost oddělování poruch pohybové
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koordinace od poruch pozornosti, učení a chování. Význam diferencované diagnostiky
poruch spočívá v tom, že umožňuje cílenější intervence, tj. v případě identifikace DCD
účelné intervence zacílené na zlepšování motorických dovedností.
Vývojová porucha pohybové koordinace (DCD) je poruchou pohybové koordinace při
nesníženém intelektu a při nepřítomnosti dědičných a získaných neurologických chorob
a orgánových deficitů (APA, 2000). Přehled současných poznatků o prevalenci,
etiologii, symptomech, diagnostice a reedukaci vývojové poruchy motoriky, a současně
o možném příspěvku kinantropologie pro řešení problémů diagnostiky a učení
pohybovým dovednostem u pohybově indisponovaných jedinců přináší práce Psotty et
al. (2006).
Závažnost dětské DCD spočívá v negativním vlivu na psychický, sociální a emoční
vývoj dětí (Kirby, 2002) s možnými dopady pro život v dospělosti. Zahraniční studie
zmiňují spojení mezi motorickými obtížemi a obtížemi v socioemoční, psychické a
vzdělávací oblasti: nižším sebepojetím (Cantell et al., 1994), sociální izolací a slabší
sociální kompetencí (Shaffer, 1985), vyšším výskytem úzkosti a deprese, akademickou
neúspěšností ve škole, problémy v chování (Losse et al., 1991) a negativním vlivem na
život a vztahy v rodině (Chia, 1997). Byla rovněž vyslovena domněnka, že nejen
samotná snížená motorická způsobilost, ale zejména její psychosociální důsledky
mohou být příčinou sníženého zapojování dětí s DCD do organizovaných a
neorganizovaných pohybových aktivit (Cairney et al., 2006), s potenciálními
negativními důsledky na složení těla (D´Hondt et al., 2009; Mond et al., 2007) a
tělesnou zdatnost (Cairney et al., 2007; Hands a Larkin, 2006).
Vhodnou metodou a formou práce pro děti s DCD může být hodnocení jen toho
výkonu, který dítě stačilo v časovém limitu vykonat. Vhodná je také častá změna
pracovního rytmu, změna náplně práce a častý odpočinek.

2.3.1 Projevy DCD

Projevy DCD mohou být velmi často zjevné již brzy po narození. Sací reflex bývá
oslabený, kojení není úspěšné, objevuje se dávení a dušení, je preferována kašovitá
nebo tekutá strava, vyskytuje se opožděný vývoj řeči. Pohyby celého těla a pohybová
koordinace jsou na nízké úrovni, není zvládnuto lezení, sezení, první kroky, chůze,
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běhání, skákání, rovnováha, uchopování věcí, házení a chytání, anebo je zvládnuto, ale
později než by odpovídalo věku dítěte.
Missiuna et al. (2006) uvádí, že se u dětí s DCD objevují významné problémy s úkoly
denní sebeobsluhy (např. při oblékání, stolování), s úkoly spojenými se školní
docházkou (např. psaní, kreslení, provádění školní práce v sedě, tělesná výchova), s
volnočasovou aktivitou (např. sportování, aktivity na dětském hřišti, sociální interakce),
nebo kombinací výše uvedených činností.
Projevy vývojové poruchy pohybové koordinace jsou v různých věkových obdobích
odlišné. Rozsah dysfunkcí dětí s DCD může být velmi široký. Barnhart et al. (2003)
rozděluje tyto dysfunkce do 3 oblastí: hrubá motorika, jemná motorika a oblast
psychosociální. Obtíže se vyskytují nejen v činnostech projevující se poruchami jemné a
hrubé motoriky, ale také poruchami prostorové orientace, nedostatečným vnímáním
vlastního těla a také může být postiženo plánování a provádění pohybů.
Mezi dalšími obtížemi nalezneme sníženou schopnost vykonávat běžné denní činnosti,
značnou neobratnost a nesamostatnost v sebeobsluze. Zwicker et al. (2012) uvádí
problémy v sebeobsluze zahrnující potíže s oblékáním, zapínáním knoflíků a zipů,
zavazováním tkaniček, obtíže v manipulaci s předměty, zacházení s nožem a vidličkou a
používáním toalety. Potíže s úkoly související se školou mohou negativně ovlivnit
akademický úspěch, např. psaní, kreslení, malování, stříhání, rýsování, organizování a
dokončování práce na čas. Činnosti v tělesné výchově mohou být také ovlivněny, děti s
DCD mohou mít potíže při házení, chytání, kopání, běhání, skákání a ve sportovních
hrách. Při pohybové aktivitě se také mohou vyskytnout obtíže ve snížené tělesné
obratnosti, v poruchách koordinace pohybu a její harmoničnosti, vázne vytváření
automatizovaných pohybů. Vyskytuje se současné bezděčné pohyby jiných částí těla,
slabá pohybová paměť a zvýšené tělesné napětí.
Jak se obtíže u dětí projevují je v Kirby (2000) popsáno takto:
poruchy jemné motoriky – poruchy pohybu paží, prstů, ale i očí, uchopování a
manipulace s hračkami a předměty (pastelky, nůžky, příbor)
poruchy hrubé motoriky – poruchy pohybů těla, koordinace horních a dolních
končetin
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nevyhraněná lateralita nebo nedostatek bilaterální integrace – záměna pravé a
levé strany na sobě i v prostoru, obtíže při orientaci v sešitě, knize, na lavici, v
místnosti i v budově
poruchy zrakového vnímání – snížená schopnost rozlišovat jednotlivé detaily
vnímaných tvarů, zvládat oční pohyby při čtení
poruchy sluchového vnímání – snížená schopnost rozlišovat stále jemnější
přírodní zvuky i elementy lidské řeči
zhoršené vnímání vlastního těla (kinestezie)
zhoršená propriocepce
Dalším příznakem a projevem DCD může být snížený zájem o manuální práci, výkyvy
či nižší pracovní výkon, malá schopnost organizace vlastní činnosti, častější úrazy,
poruchy sebevědomí pro posměch, manuální nezručnost (apraxie), nedostatky ve
vnímání a reprodukci rytmu, specifická porucha řeči (artikulační dyspraxie) a
okulomotorická dyspraxie zapříčiňující obtíže ve čtení.

2.3.2 Příčiny vzniku DCD

Původ vzniku DCD, stejně tak jako u ADHD a SPU, není zcela jasný. Černá et al.
(1999) uvádějí 50-70 % podíl dědičných faktorů pro různé neurální a psychické
poruchy, dále 20-30 % podíl negativních činitelů v průběhu těhotenství (rizikové
těhotenství, virové infekce, psychický stres, šok, užívání alkoholu a drog) a 20-30 %
podíl činitelů při porodu nebo po porodu (hypoxie, hyperbilirubinémie). Uvedení
činitelé mohou způsobovat funkční poruchy určitých oblastí centrálního nervového
systému, které jsou zahrnuty do percepce a řízení motoriky (Barnhart et al., 2003).

2.3.3 Výskyt DCD

Obecné rozšíření vývojové poruchy pohybové koordinace se pohybuje u 5-10 %
populace dětí a mládeže, s častějším výskytem u chlapců v poměru chlapci/dívky 3:1 až
4:1 (Cairney et al.; 2006, Barnhart et al., 2003; Portwood, 1996). Typickými projevy
DCD jsou motorické obtíže v různorodých činnostech, které jsou součástí habituálních a
sportovních aktivit, popisují se obtíže v prostorové orientaci, ve vnímání vlastního těla,
zhoršené statické a dynamické posturální stabilitě, nevyhraněné lateralitě, specifické
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poruše řeči a poruše očních pohybů (okulomotorická dyspraxie). Pravděpodobnou
příčinou DCD je nedozrálost některých oblastí CNS a neurálního systému, která limituje
plánování a řízení komplexních volních pohybů (Barnhart et al., 2003; Portwood, 2001;
Laszlo et al., 1988). Skladba symptomů a míra jejich závažnosti se přitom může různit
od jedince k jedinci.
Jak uvádí Barnhart (2003) problémem při klasifikaci dětí s DCD je překrývání s jinými
poruchami. Přibližně 41% dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a 56%
dětí s poruchami učení mají také DCD.
S problematikou motorických obtíží spojenou s možným výskytem DCD se v České
republice zabývali Psotta et al. (2009). U dětí staršího školního věku zjistili deficit v
motorice ukazující na možnou přítomnost DCD u 8,8 % populace.

2.3.4 Diagnostika DCD

Diagnostikování vývojové poruchy pohybové koordinace nemá jednotný způsob.
Předpokladem komplexní diagnostiky je shromáždění informací z různých pramenů.
Výchozí informace přicházejí od rodičů, neboť ti jsou první, kdo zaznamenávají obtíže
dítěte (Zelinková, 2003). Na pozorování rodičů by měly navazovat informace od učitelů
(učitelů v mateřské i základní škole, výchovného poradce, speciálního pedagoga),
lékařů (pediatr, neurolog), psychologů (školní psycholog, poradenský psycholog). Další
speciální vyšetření může provést logoped a fyzioterapeut. Před stanovením závěrečné
diagnózy by mělo odborné pracoviště vyloučit záměnu s jinými možnými příčinami
obtíží (vada zraku, sluchu, nižší rozumové schopnosti, změna zdravotního stavu dítěte
apod.). Též je nezbytně nutné vyloučit zdravotní příčiny opožďování v pohybovém
vývoji, které mohou být způsobeny např. dětskou mozkovou obrnou.
Máme-li podle Portwood (2001) vypracovat „přesnou diagnostiku“ DCD, musíme
shromáždit informace z rozličných pramenů. Východiskem je pozorování rodičů, na
které navazuje neuropsychologické vyšetření, psychologické vyšetření, velmi důležité je
vyšetření logopeda, fyzioterapeuta, očního lékaře a pedagoga.
V neuropsychologickém vyšetření je velmi důležitá interpretace výsledků získaných
testováním, jejich zasazením do kontextu vývoje dítěte a využití v plánování dalších
postupů. Vyšetření logopedů obsahuje vyšetření artikulačních orgánů, úrovně
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artikulace, porozumění řeči a vyšetření dalších oblastí vývoje řeči a jazyka. V anamnéze
jsou pro diagnózu dyspraxie signifikantní obtíže s přijímáním potravy, které se objevují
prakticky od narození. Další vyšetření provádí oční lékař s cílem odhalit
okulomotorickou dyspraxii, která může být příčinou obtíží ve čtení (Zelinková, 2003).
Ovlivňujícími faktory při diagnostikování vývojové poruchy pohybové koordinace jsou:
genetické vlivy, pohlaví (chlapci se mohou ve vývoji opožďovat), způsob rodinné
výchovy a podnětnost rodinného prostředí.
Portwood (2001) používá označení vývojová porucha pohybové koordinace, kterému
odpovídá v DSM-IV (APA, 2000). Diagnóza je přidělena, pokud chování dítě odpovídá
následujícím kritériím:
1. Výkony v denních aktivitách, které vyžadují pohybovou koordinaci jsou výrazně
nižší, než odpovídá chronologickému věku a inteligenci. Mohou se projevovat v
opožděném zvládnutí dovedností charakterizujících pohybový vývoj (první
kroky, sezení, uchopování věcí, slabé výkony ve sportu.
2. Výkony označené v kritériu 1. signifikantně narušují osvojování školních
dovedností a provádění aktivit v běžném denním životě.
3. Příčinou poruchy nejsou generalizovaná onemocnění, např. mozková obrna,
svalová dystrofie.
4. Při diagnostikované mentální retardaci je opožděný pohybový vývoj považován
za jeden z projevů retardace.

2.3.5 Testové baterie sloužící k diagnostice DCD

Mezi screeningové testy, které mohou být použity pro hodnocení vývojové poruchy
koordinace patří:
Movement Assessment Battery for Children (MABC-2)
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP, BOT-2)
Test of Gross Motor Development, Second Edition (TGMD-2)
Motoriktest für vier-bis sechsjährige Kinder (MOT 4-6)
Körperkoordinationtest für Kinder (KTK)
Maastrichtse Motoriek Test (MMT)
McCarron Assessment of Neuromotor Development (MAND)
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Obrázek 1. Informace o testových bateriích sloužících k diagnostice vývojové poruchy
pohybové koordinace (Cools et al., 2009)

V následujícím textu jsou použity informace z článku Cools et al. (2009).

MABC-2
Popsáno v kapitole 4.6.1. Hodnocení motoriky.

BOT-2
Autory baterie motorických testů jsou Robert H. Bruininks a Brett D. Bruininks, kteří
BOT-2 publikovali v roce 2005. BOT-2 Komplexně posuzuje povahu a úroveň poruchy
motoriky podrobným rozborem 4 oblastí motoriky: jemná manipulace rukou,
koordinace rukou, koordinace těla, síla a obratnost.
BOT-2 umožňuje důkladnou analýzu silných a slabých stránek motoriky dítěte. Je
ideální pro děti, které se dokážou vyrovnat s delším a přísnější hodnocením. Dokonalý
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popis povahy postižení je užitečný z důvodu určení směru intervence. BOT-2 zjišťuje
normativní data specifická pro různé pohlaví a rozdíly mezi chlapci a dívkami zejména
v letech dospívání. Je určena pro věkové rozmezí 4 – 22 let. Krátká verze je ideální jako
rychlý screeningový nástroj ke zjištění motorických obtíží, délka testování u krátké
verze je 15 – 20 minut. Kompletní test pak trvá 45 – 60 minut.

TGMD-2
Autorem TGMD-2 (publikováno v roce 2000) je Dale A. Ulrich. Baterie motorických
testů je určena pro děti od 3 do 10 let. Identifikuje děti s vývojovými problémy hrubé
motoriky. Provedení testové baterie trvá méně než 20 minut a výsledky testů jsou
standardní skóre, percentilový a věkový ekvivalent. TGMD-2 se skládá z 12ti
dovedností (6 v každé oblasti):
Lokomoční činnosti: běh, cval, poskok, skok, horizontální skok, klouzání
Ovládání předmětů: odpal stacionárního míčku, driblink na místě, kopání,
chytání, hod horním obloukem, kutálení spodním obloukem

MOT 4-6
Návrh první verze byl publikován v roce 1973 a v posuzovaném období za 10 let bylo
otestováno zhruba 1200 dětí. V letech 1973 a 1977 byl dále upravován až do současné
podoby. Finální příručka byla nakonec publikována v roce 1987. Autory jsou Renate
Zimmer a Meinhart Volkamer.
Mot 4-6 posuzuje motorický vývoj dítěte a umožňuje porovnání jednotlivých výkonů se
srovnatelnou věkovou skupinou. Pokud se testová baterie provádí několikrát v různých
časových obdobích, mohou být pozorovány jakékoliv změny funkcí a tak upravena
individuální nápravná opatření. Baterie bere v úvahu přesný věk dítěte a je určena pro
děti od 4 do 6 let, pro děti s motorickými obtížemi do věku 7 až 8 let, protože jejich
motorické a vývojové vlastnosti jsou srovnatelné se standardně se rozvíjejícími dětmi ve
věku 6 let. MOT 4-6 se skládá z 18 položek a absolvování testu trvá 20 – 25 minut.

KTK
Autory baterie motorických testů KTK jsou E.J. Kiphard a F. Schilling. Baterie testů
vznikla v roce 1974 a byla přepracována a doplněna F. Schillingem v roce 2007. Je
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určena pro děti od 5 do 14 let. KTK test trvá okolo 20 minut a používá se k měření
celkové vývojové úrovně ovládání těla u dětí se zdravotním postižením. V posledních
30 letech se zavedla jako standard. KTK se skládá ze čtyř testů, které postihují celkový
motorický vývoj.

MMT
Maastrichtse Motoriek Test (MMT) byl vydán v roce 2004 a autory této baterie
motorických testů jsou Vles, Kroes a Feron. MMT je nově vyvinutá testovací baterie,
která je užívána kvůli inovativní kombinaci kvantifikace a kvalifikace vývoje
pohybových dovedností a výkonnosti. Jsou zde popsány různé aspekty hodnotících
testů, testovací pomůcky, obsahem jsou testovací formuláře a údaje o validitě,
spolehlivosti a normativních datech. Test rozlišuje děti na kategorii s obtížemi a bez
obtíží. Autoři tvrdí, že odhalí děti, které jsou v ohrožení poruchou pozornosti s
hyperaktivitou (ADHD), již v raném věku. MMT měří jak jemnou motoriku, tak hrubou
motoriku. Baterie je vhodná pro děti ve věku 5-6 let. MMT zahrnuje 70 položek, z nichž
34 měří kvantitativní aspekty a 36 měří kvalitativní aspekty pohybových dovedností.
Pro hodnocení výkonnosti dětí v položce se používá tříbodové stupnice (0-2). MMT test
trvá 20-25 minut.

MAND
Byl vyvinut v roce 1982 ve Spojených státech jako pozorovací a hodnotící nástroj pro
lékaře a zdravotnické pracovníky. Autorem je Lawrence T. McCarron. Ve srovnání s
jinými běžně používanými motorickými testy má MAND řadu výhod. Například může
být použit od 3 let věku až do dospělosti, může být prováděn ve stísněném prostoru a
jeho použití je možné i u osob na invalidním vozíku. Zvláštní výhodou je to, že zahrnuje
jak kvalitativní, tak kvantitativní složky. MAND je systém hodnocení motorických
dovedností určený pro použití osobami s poruchou rovnováhy, jemné motoriky,
uchopování, neurologickými poruchami nebo poruchou chůze.

2.4

Problematika reedukace motorických obtíží a přehled intervenčních metod

Stejně jako u dalších dys- poruch platí: Čím dříve začneme s dítětem pracovat, tím je
větší naděje na zlepšení. Z toho vyplývá potřeba informovanosti především mezi rodiči,
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ale též učiteli mateřských škol. Reedukace je dlouhodobý proces a prognóza není vždy
jasná. Proto je prvořadým úkolem bez ohledu na věk a metody naučit dítě žít v běžných
životních podmínkách. K tomu je třeba zajistit takové prostředí, které umožňuje dítěti
maximálně využít existujících dovedností a schopností, otevírá cesty pro přijímání
nových dovedností a rozvíjení nových strategií. Zároveň kompenzujeme jeho obtíže a
provádíme reedukaci nedostatečně rozvinutých funkcí (Zelinková, 2003).
Skutečnost je však taková, že na rozdíl od vypracovaných metodik reedukace jiných
vývojových poruch učení nebyla dosud vypracována metodika pro zlepšení motoriky u
dětí a mládeže postižené DCD. Přitom zlepšení jejich psychomotorické způsobilosti
může zpětně působit příznivě na jejich psychický a sociální vývoj a na postoj k
vlastnímu handicapu.
Protože o etiologii DCD jsou zatím omezené poznatky, dosavadní intervenční studie
vycházejí z různých teorií motorického vývoje a pohybového učení a dávají podklad pro
uplatnění relativně odlišných intervenčních metod pro zlepšení pohybové způsobilosti
dětí s DCD.
Problematice reedukace motorických obtíží u dětí s DCD se již věnovalo mnoho autorů
s cílem získat více poznatků o odlišnostech různých intervenčních přístupů při
reedukaci motorických obtíží. První zmínky o poruchách motoriky a dřívější přístupy k
reedukaci jsou od autorů Ayres (1972), Cratty (1981), Laszlo (1988). Problematika
reedukace motorických obtíží dále pokračuje novějšími perspektivními studiemi autorů
Revie a Larkin (1993), Sims et al. (1997), Miller et al. (2001), Mandich et al. (2001),
Schoemaker et al. (2003), Niemeijer (2007), Alloway a Warner (2008) a dalších.
V průběhu posledních let byly pro děti s DCD vyvinuty různé intervenční programy,
které mohou být přibližně rozděleny do dvou kategorií (tab. 1.): Přístup zaměřený na
provádění pohybu (Process-oriented approaches) a Úkolově specifický intervenční
přístup (Task-oriented approaches). Někteří autoři mají pro tyto dvě skupiny
pojmenování odlišná. Intervenční metody nápravy DCD u dětí rozdělují na Bottom-up
přístupy a Top-down přístupy, kde Bottom-up odpovídá Process-oriented approaches a
Top-down Task-oriented approaches. Přístup zaměřený na provádění pohybu (Bottomup, Process-oriented approaches) se soustřeďuje na zlepšení nedostatků při provádění
činnosti, kdy se předpokládá, že důvodem je nižší pohybová koordinace. Úkolově
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specifický intervenční přístup (Top-down, Task-oriented approaches) se odlišuje tím, že
se přímo zaměřuje na praktické dovednosti, se kterými má dítě potíže.
Souhrnným účelem většiny intervenčních přístupů není působení na pohybové
schopnosti dítěte, které jsou poměrně obtížně ovlivnitelné, ale spíše zdůraznění rozvoje
specifických pohybových dovedností, čímž může být lépe podporováno úspěšné
zapojení do typických dětských pohybových aktivit a předcházeno tak problémům
školních, sociálních a emočních.

Tabulka 1. Intervenční metody nápravy DCD u dětí
Bottom up

Top down

Senzoricko-integrační terapie

Úkolově specifický intervenční přístup

(Sensory integration therapy, SIT)

(Task specific intervention)

Kinestetický trénink

Neuromotorický trénink

(Kinaesthetic training)

(Neuromotor task training)

Percepčně motorický trénink

Kognitivní přístup

(Perceptual motor training)

(Cognitive-motor approach)
Kognitivní směr zaměřující se na denní
činnosti (Cognitive Orientation to daily
Occupational Performance, CO-OP)
Fyzioterapie (Physiotherapy)
FCFT
(Family centred functional therapy)
Přístup se slovní sebekontrolou
(Verbal self-guidance approach)
Ecological intervention
Leeds Consensus

2.4.1 Skupina Bottom-up přístupů (Process-oriented approaches)

Skupina metod Bottom-up se opírá o teorie, které vysvětlují nápravu motorické
dysfunkce aktivací vyšších úrovní neurálních funkcí (Barnhart et al., 2003). Tyto
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metody spočívají v nápravě funkčních deficitů pomocí výběrového přenosu
senzorických informací, které CNS následně interpretuje a organizuje do příslušné
pohybové odpovědi (Mandich et al., 2001; Sims et al., 1996).
Bottom-up skupina intervenčních přístupů patří k tradičním metodám intervence
pohybových obtíží a jejím cílem je náprava poruch motoriky. Do skupiny Bottom-up
patří Senzoricko-integrační terapie (Sensory integration therapy, SIT), Kinestetický
trénink (Kinaesthetic training) a Percepčně motorický trénink (Perceptual motor
training). U skupiny intervenčních přístupů Bottom-up není žádný, jež by předčil ostatní
přístupy a ani není jistota vlivu na praktické každodenní činnosti (Mandich et al., 2001).

Senzoricko – integrační terapie (Sensory integration therapy, SIT)
Metoda senzoricko-integrační terapie (Ayres, 1972) vychází z teorie senzorické
integrace. Název senzorická integrace definovala Ayres (1972) jako schopnost
organizování senzorických informací pro následné využití její funkce jako intervenční
procedury, čímž by mělo nastat zlepšení učení se jak školním, tak pohybovým
dovednostem. Při uplatnění této metody nejsou vyučovány specifické dovednosti, čímž
se tento přístup liší od mnoha jiných procedur, ale jsou používána senzorická cvičení se
záměrem stimulovat kapacitu centrálního nervového systému vnímat, pamatovat a
plánovat pohyby a tak podporovat pohybové dovednosti. Cílem je podnítit schopnost
mozku zvládnout tuto dovednost. Problematika je navržena v tomto ohledu, jestliže
mozek rozvíjí kapacitu vnímat, pamatovat a plánovat pohybovou činnost, tyto
schopnosti mohou být použity ke zvládnutí školních a jiných úkolů, bez ohledu na jejich
specifický obsah. Cíl přístupu je zaměřen více na zmírnění neurologické dysfunkce
zasahujících do učení, než na postihnutí příznaků dysfunkce.
Zatímco byl SIT mnoho kritizován, asi nejvíce komplexní přístup ke kritice vzešel od
Cratty (1981) v jeho přehledu o senzoricko-motorické a percepčně-motorické teorii a
praxi. Jeho kritika celistvého „provádění pohybu“ (senzoricko-motorické a percepčněmotorické teorie) je řízena s účastí pohybu jako prostředku k napomáhání školní
výkonnosti, menší význam byl ukázán v pohybové činnosti, jako způsobu jeho zlepšení.
Navíc ke kritice teoretické struktury, na které je SIT založen, studie od Ayres (1972)
podlehla důkladné kontrole. Cratty (1981) tvrdil, že podpora pro teorii senzorické
integrace je omezená a důkazy pro účinnost SIT obtížně zjistitelné. Pozdější kritické
studie jsou podepřeny mnoha účinnějšími studiemi.
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Polatajko et al. (1992) naznačuje, že výsledky výzkumu ukázaly limity této metody ve
zlepšování pohybové způsobilosti dětí s DCD. V přehledu SIT literatury za dvacet let
(Polatajko et al., 1992) je uveden závěr, že není poskytována žádná podpora pro SIT
jako účinnou léčbu akademických potíží u dětí. S ohledem na senzorické nebo
motorické proměnné autoři prohlásili, že není zřejmé, zda je SIT více účinný než
percepčně motorický přístup.
Cummins (1991) nabízí kritickou studii ke statistickým důkazům, které Ayres (1972)
předložila. Jeho závěr je, že dostupné údaje neposkytují validitu buď pro teorii nebo pro
nápravnou metodiku, kterou Ayres (1972) obhajuje.
Empirické důkazy nepodporují metodu senzoricko-integrační terapie jako efektivní
intervenční přístup. Senzoricko-integrační terapie je při nejlepším stejně efektivní ve
zlepšení pohybových dovedností jako jiné Bottom-up intervence a i postrádá funkční
přístup.

Kinestetický trénink (Kinaesthetic training)
Kinestetický trénink (Laszlo et al., 1988, 1993) aplikovaný u jedinců s DCD vychází z
poznatků, že nedostatky v pohybové koordinaci mohou pramenit ze slabého
kinestetického čití. Kinestetické počitky jsou vyvolány drážděním speciálních receptorů
proprioceptorů (čidla pohybu, rovnováhy a polohy), které jsou uloženy ve svalech,
šlachách, kloubech a vazech a jsou citlivé na napětí a protažení. Bez těchto počitků,
které u člověka dosahují velké přesnosti, není možné vykonat vymezený pohyb správně.
Kinestetický trénink (Laszlo et al., 1988, 1993) sice ukázal významné zdokonalení v
obecné úrovni pohybové kompetence, ale tyto efekty byly spíše spojeny s uplatněním
některých obecných principů, které mohou být použity v jakémkoliv typu pohybové
intervence. Některé výsledky ukazují, že se v efektivitě vyrovnává ostatním přístupům.
Důkazy opírající se o tento způsob přístupu jsou však neprůkazné.

Percepčně motorický trénink (Perceptual motor training)
Percepčně motorický trénink (Cratty, 1981) patří mezi metody Bottom-up. Pracuje s
předpokladem, že ke zlepšení percepční schopnosti jedince může docházet
vykonáváním předepsaných pohybových úloh. Percepčně motorický trénink zahrnuje
různé odlišné intervenční postupy založené na tvrzení, že percepční vlastnosti a
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pohybové schopnosti nejsou jen závisle propojeny, ale může být mezi nimi
demonstrována také příčinná souvislost. Z tohoto východiska bylo navrženo, že je
možno změnit percepční schopnosti a školní činnost povzbuzením dětí a dospívajících
při vykonávání předepsaných pohybových úloh.
Kavale a Mattson (1983) představili meta-analýzu z více než 180 studií využívající
obměny percepčně motorického programu (vybráno z 600ti studií, které byly bez
kontrolních skupin pro tento záměr odmítnuty). Závěr meta-analýzy studií předvedl, že
percepčně motorický přístup nebyl úspěšný v nápravě pohybových obtíží dětí se
specifickými pohybovými poruchami (Mandich et al., 2001). Ukázalo se, že percepčně
motorické programy aplikované u dětí s DCD přinesly velmi omezené efekty na
percepčně motorické schopnosti (Sigmundsson et al., 1998). Výsledky pro výzkumníky
a uživatele podobných programů nebyly povzbudivé. Obecně nebylo objeveno žádné
zlepšení školních dovedností, pouze se projevily velmi mírné účinky na percepčně
motorické schopnosti.

2.4.2 Skupina Top-down přístupů (Task-oriented approaches)

Top-down skupina reedukačních přístupů se liší od výše uvedených metod nápravy
DCD (Bottom-up) tím, že tyto intervence jsou převážně založeny na kognitivním
modelu vyučování pohybovým dovednostem. Novější práce naznačují, že důraz na
kognitivní dovednosti, kde je propojeno vnímání, rozhodování o výběru a způsobu
provedení pohybové akce a provedení pohybového úkolu, mohou být vhodnou
reedukační metodou pro zdokonalování výkonu v pohybových úlohách u dětí s
poruchami motoriky.
Polatajko et al. (1995) předpokládají, že přímý opakovaný trénink specifických
pohybových dovedností (úkolově specifický trénink) s využitím kognitivního modelu
vyučování, může být vhodnou metodou nápravy DCD.
Ke skupině intervenčních přístupů Top-down se řadí Úkolově specifický intervenční
přístup (Task specific intervention, Specific skill approach), Neuromotorický trénink
(Neuromotor task training), Kognitivní přístup (Cognitive-motor approach), Kognitivní
směr

CO-OP

(Cognitive

Orientation

to

daily

Occupational

Performance),

Physiotherapy, FCFT (Family centred functional therapy), Přístup se slovní

37

sebekontrolou (Verbal self-guidance approach), Ecological intervention a Leeds
Consensus.

Úkolově specifický intervenční přístup (Task specific intervention, Task-oriented
approach, Specific skill approach)
Vhodnou metodou pro nápravu DCD může být přímý opakovaný trénink specifických
pohybových dovedností (úkolově specifický trénink) (Revie a Larkin, 1993). Existují
důkazy o významném zdokonalení výkonu v pohybových úlohách vyučovaných touto
metodou (Revie a Larkin, 1993; Polatajko et al. 1995; Mandich et al., 2001). Zakládá se
na předpokladu, že motorické subsystémy musí být při řešení pohybových úloh
organizovány a zatěžovány specifickým způsobem (Revie a Larkin, 1993; Larkin a
Hoare, 1992).
Svým přístupem k reedukaci se k této metodě blíží i Neuromotorický trénink
(Neuromotor task training – Niemeijer, 2007).

Kognitivní přístup (Cognitive – motor approach)
Pro psychický a sociální vývoj dětí s DCD integrovaných do běžného typu základních
škol je účelné zaměřit pohybovou intervenci na zlepšování psychomotorické
způsobilosti pro vykonávání pohybových činností, které jsou typické pro populaci
mládeže a jsou důležité pro habituální a pracovní aktivitu v dětském i budoucím
dospělém věku. Zde je třeba si uvědomit, že jak pohybové aktivity dětí, tak většina
habituálních pohybových a pracovních činností má charakter spíše otevřených
dovedností, tj. činností prováděných v náhodně proměnlivém prostředí a obvykle v
sociálním kontextu. Proto se použití kognitivního přístupu (Sims et al., 1997) jeví jako
nejvýhodnější způsob k osvojování motorických dovedností založených na spojení
vnímání, myšlení a pohybové akce (Griffin a Butler, 2005).
Novější práce naznačují, že důraz na kognitivní dovednosti včetně dovednosti
rozhodování o výběru pohybové odpovědi a způsobu provedení pohybové akce může
být vhodnou intervenční strategií (metodou) pro zdokonalování výkonu v rozličných
pohybových úlohách u dětí s DCD (Miller et al., 2001; Mandich et al., 2001).
Teoretickým podkladem je zde chápání motorického učení a kontroly jako dynamického
systému. Tato intervenční/vyučovací metoda (paradigma) zdůrazňuje kontext, ve kterém
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se pohybové činnosti provádějí (Barnhart et al., 2003). Předpokládá se, že motorické
dovednosti se tak rozvíjejí na základě integrace vnitřních a vnějších systémů (Mandich
et al., 2001).
Základní principy kognitivního modelu (paradigmatu) pohybové intervence, které se
uplatňují při výcviku pohybovým činnostem, spočívají v tom, že žáci jsou stimulováni v
uvědomění anebo nalézání cíle, resp. pohybové odpovědi („co udělám“), v plánování
pohybové odpovědi („jak udělám“) a v uvědomění si provedení činnosti – seberegulace
(zpětná

vazba

„jak

jsem

udělal“).

Charakteristickými

znaky

kognitivně

konstruktivistického přístupu k vyučování motorickým dovednostem je aktivní
kognitivní a pohybové zapojování jedinců do úloh vykonávaných v situačním prostředí
s využitím vyučovacích strategií, které stimulují reflektivní a kritické myšlení o
pohybové akci (výkonu) včetně problémového učení (Miller et al., 2001; Barnhart et al.,
2003; Gréhaigne et al., 2005). Předpokládá se, že těmito postupy rozvíjené znalostní
struktury vztažené k pohybovým dovednostem (činnostem) jsou důležité pro osvojování
a vykonávání pohybových činností (Griffin a Butler, 2005; Gréhaigne et al., 2005). Jde
o více holistický způsob pohybového učení, v průběhu kterého se stimuluje myšlení
jedinců; jedinci jsou učitelem stimulováni k reflexi a hodnocení průběhu pohybové
činnosti (akce) a jejího výsledku, nalézání správných řešení (řízeným nebo samostatným
objevováním) a k jejich opakovanému praktickému osvojování. Tím se rozvíjejí znalosti
o

pohybových

činnostech,

které

mohou

podpořit

jejich

osvojování.

Navíc

podněcováním jedince k reflexi vlastního pohybového výkonu a ke vnímání situačního
prostředí, ve kterém se pohybové akce provádějí, se podporuje způsobilost jedince pro
intrinsitní zpětnou vazbu, která je podstatná pro směřování způsobilosti jedince k
autonomnímu učení. Učitel na základě rozhovoru s jedincem odhaluje, jaké informace
je schopen v průběhu pohybové akce mentálně zpracovat, a na základě tohoto poznání
určit další postup v učení (Gréhaigne et al., 2005; Rink et al., 1996). Dosud byly
provedeny intervenční studie (Shoemaker et al., 1994; Miller et al., 2001), které
ověřovaly kognitivní model vyučování pohybovým dovednostem u dětí s DCD.

Kognitivní směr CO-OP (cognitive orientation to daily occupational performance)
Přístup, jehož středem je pacient s postižením, se soustřeďuje na strategii založenou na
zlepšováním pohybových dovedností využitím kognitivní teorie učení. Nedávné důkazy
navrhují, že toto je účinný intervenční přístup zlepšující funkční výkonnost u dětí.
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CO-OP se orientuje na denní pracovní výkon a habituální činnosti dětí i dospělých.
Nově se objevující přístup, kterému se věnují Polatajko a Mandich na Universitě
Toronto, zkoumá specifický kognitivní přístup a přináší další nový příslib. CO-OP
intervenční přístup se ukazuje účinným v uspořádání vědeckých výzkumů a významně
odkrývá při motorickém učení fázi generalizace a transferu některých pohybových
dovedností. Pokračující výzkum stanoví, jestli tento přístup může být používaný účinně
i v jiných obměnách.
Tento způsob nápravy, který je mezinárodně uznávaný profesionálními terapeuty,
odborníky a výzkumníky, vede děti k rozvíjení kognitivních procesů při objevování a
vykonávání úkolů, kterými může být psaní, skákání, jízda na kole, psaní na počítači a
další každodenní dovednosti.
Chen et al. (2003) uvádí u CO-OP přístupu tyto výhody:
V přístupu CO-OP je využíváno samostatného výběru obtížnosti úkolů, což
může zvýšit motivaci dětí a lépe porozumět cílům pohybových úkolů.
Použitá ústní sebekontrola u dětí se může změnit na způsob řízení pohybové
činnosti a tak ovlivňovat výkonnost.
CO-OP vytváří hravou, dynamickou interakci, kde terapeut vede dítě k odhalení
problému a přispívá k jeho řešení.
Před a po nápravném programu si děti ohodnotí vydané úsilí a podaný výkon v
každé z úloh, kterou si vybraly. Proces sebehodnocení pomáhá dětem uvědomit
si své zlepšení a vybudovat sebedůvěru potřebnou při řešení dalších pohybových
potíží.

Fyzioterapie (Physiotherapy)
Studie od Schoemaker et al. (1994), jež se uskutečnila v Holandsku, hodnotila
fyzioterapeutické intervenční působení na neobratné děti. Studie byla zaměřena na děti,
jejichž primárním problémem byly nedostatečně rozvinuté koordinační schopnosti.
Průzkum publikací o intervenčních přístupech ve studii Schoemaker et al. (1994) je
doveden k úsudku, že existuje jen několik programů navržených speciálně k reedukaci
těchto potíží. V praxi jsou totiž k nápravě motorických obtíží užívány programy
navržené původně pro děti s obecnějšími poruchami učení (Schoemaker et al., 1994).
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Terapie, původně určené pro děti s mozkovou obrnou, jsou mnohdy přizpůsobeny také
pro použití na dětech s jinými méně vážnými poruchami.
Intervenční program (Schoemaker et al., 1994) byl typický z obvykle nabízených v
Holandsku a založen hlavně na senzoricko-motorickém tréninku, srovnatelným s
percepčně-motorickým programem. Nabízený program je založen na tvrzení, že různé
schopnosti podporují vykonávání různých pohybových dovedností. Reedukace je pak
nesměrována na zlepšování těchto schopností, kdy je předpokladem, že rozvoj těchto
schopností povede ke zlepšení motorické výkonnosti. Vše se uskutečňuje za
předpokladu, že jsou dodržena východiska výzkumu Laszlo et al. (1988) a brán ohled na
propriocepčně/kinestetické schopnosti.
Za období 3 měsíců podstoupilo každé dítě s motorickými obtížemi 2krát týdně 45ti
minutovou reedukační léčbu pod dohledem fyzioterapeuta. Všechny děti byly léčeny
stejným terapeutem, aby byla dodržena konzistence reedukačního přístupu a
redukovány rozdíly v metodice. Terapeut prováděl vlastní hodnocení dětí a nebyl nijak
ovlivněn výkony dětí v testech motorických nedostatků (Test of Motor Impairment) a v
testu ABC (General Motor Coordination Test), které byly uskutečněny nezávisle.
Kontrolní skupina podstoupila stejná pre a post testování, ale neabsolvovala mezi
testováními žádný reedukační program. Po 3 měsících tréninku se skupina dětí s
motorickými obtížemi významně zlepšila, zatímco výkonnost kontrolní skupiny zůstala
na stejné úrovni.
Jen ve výzkumu Sims et al. (1996) bylo předvedeno, že z intervenčního přístupu Laszlo
et al. (1988) byly do studie Schoemaker et al. (1994) začleněny některé obecné principy,
např. navození dobré nálady u dětí, vyvarování se neúspěchu a poskytnutí pozitivní
zpětné vazby, kdykoli bylo dítě při provádění pohybového úkolu úspěšné. Cvičení byla
také navržena tak, aby měla hravou formu.

Family centred functional therapy (FCFT)
Intervenční přístup FCFT byl vyvinut týmem, ve kterém pracuje i Dr. Cheryl Missiuna,
z McMaster University v Ontario, Canada. Je založen na způsobu nabízených služeb
rodinného centra CanChild a využívá kognitivního přístupu při nápravě motorických
obtíží a k rozvoji motoriky. Je to nově se objevující vědecký model pro děti s vývojovou
poruchou pohybové koordinace, jež byl doposud použit jen u dětí s mozkovou obrnou.
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CanChild je výzkumné a vzdělávací centrum, které poskytuje informace založené na
důkazech vedoucích ke zlepšení života dětí a dospívajících s různými obtížemi a jejich
rodinám. Centrum bylo založeno v roce 1989 a po letech působení se stává
mezinárodním vůdcem v oblasti dětských postižení skrze inovační výzkumy a se
závazkem k provádění výzkumných šetření snadno dostupných široké veřejnosti.

Přístup se slovní sebekontrolou (Verbal self–guidance approach)
Do skupiny přístupů sloužících k rozvíjení motoriky, které vycházejí z kognitivní teorie
učení zdůrazňující aktivní řešení úkolů při vykonávání pohybové činnosti, se řadí i směr
se slovní sebekontrolou. Strategie kognitivního přístupu zahrnuje GPDC systém:
Cíl (Goal): Co se chystám udělat?
Plán (Plan): Jak se budu snažit úkol provést?
Udělej to (Do it): Jdi na to a úkol proveď.
Kontrola (Check): Jak dobře můj plán fungoval?
Děti používají slovní sebekontrolu s použitím GPDC systému při motorickém učení. U
tohoto přístupu se terapeut stává průvodcem dítěte, neboť mu pomáhá pochopit, jak
zlepšit provedení pohybu při rozdílných pohybových úkolech (Miller et al., 2001).

Ecological intervention
Tento systém, jež zvažuje dětská přání a priority, v sobě zahrnuje i jednotlivé názory
rodičů, učitelů a speciálních pedagogů při řešení problémů spojených s motorickými
obtížemi. Při reedukaci jsou z vyučovaných pohybových úloh utvořeny skupiny s
podobným obsahem reprezentující pohybovou aktivitu. Utvořené skupiny jsou posléze
vyučovány odděleně, což má napomáhat zobecnění.

Leeds consensus
Formulace intervenčního přístup je uvedena takto:
Obsahuje praktické aktivity používané v běžném denním životě, které s touto
činností souvisí a jsou na ní založeny a jsou smysluplné pro děti, rodiče, učitele
a další, a které jsou vytvořeny na základě přesného hodnocení, jehož cílem je
zlepšení motorické funkce dětí a jejich dalších vlastností (sebeúcta, sebedůvěra).
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Zahrnuje dětské požadavky jako významnou část intervenčního procesu. To
obvykle obsahuje identifikaci specifických úkolů, výběr zájmů, ustanovení cílů
pro úspěch a zařazení kontroly rozvoje.
Je vyžadováno množství jedinců (rodiče a další členové rodiny, učitelé, lékaři,
trenéři), kteří mohou k nápravě přispívat nápomocí při činnostech souvisejících s
každodenním životem.
Přizpůsobení způsobu života rodiny počítající s rodinnými okolnostmi (zvyky,
sourozenci, finanční možnosti).
Základem intervence jsou důkazy výzkumu. Intervence je položena na teoriích,
které jsou pro porozumění dětem s DCD nezbytné. Tyto teorie berou v úvahu
přirozený učební proces ve vývoji dítěte a uspořádání pohybových úkolů a
podmínek okolního prostředí přispívajícího k získávání dovedností.

2.4.3 Porovnání různých intervenčních metod

Pless a Carlsson (2000) objevili, že věk 6-13 let je pro zlepšování pohybových
dovedností přínosnější než věk nižší a že menší skupiny a programy prováděné v
domácím prostředí poskytují nejlepší podmínky pro intervenci. Při srovnávání
intervenčních programů získali významnou velikost účinku (effect size) 1,46 u Úkolově
specifického intervenčního přístupu (Task specific intervention), přijatelnou velikost
účinku 0,71 u Percepčně motorického tréninku pohybových dovedností a nižší velikost
účinku u programu Senzoricko-integrační terapie 0,21. Závěr jejich meta analytické
studie doporučuje použití Úkolově specifického intervenčního přístupu při reedukaci
pohybových obtíží u dětí s DCD.
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Tabulka 2. Informace o intervenčních metodách z Pless a Carlsson (2000)
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Tabulka 3. Přehled výsledků získaných z výzkumu Pless a Carlsson (2000). Uvedeny
intervenční metody, které se uskutečnily v letech 1971 – 1996
Počet

ES, velikost
účinku

Intervenční přístup
Percepčně motorický trénink (PMT)

9

0,71

Senzoricko-integrační terapie (SIT)

4

0,21

Úkolově specifický přístup (SS)

3

1,46

PMT + SIT

1

0,07

PMT + SS

1

0,2

3-5

2

0,14

6 - 13

16

0,77

Náhodné rozdělení do skupin

13

0,56

Spárování a náhodné rozdělení

2

1,15

Spárování ale cílené rozdělení

3

0,99

Výzkumné skupiny

5

0,96

Domácí program

2

1,41

Individuální přístup

11

0,45

Méně než 3 měsíce

8

0,72

Více než 3 měsíce

10

0,69

Méně než 3 / týden

11

0,6

3 - 5 / týden

7

0,86

Věk dětí (roky)

Design výzkumu

Výzkumný soubor

Doba trvání intervence

Frekvence intervence

V meta-analýze Chen (2003) je uvedeno, že se potvrdila hypotéza, že Top-down
intervenční přístupy zlepšují získávání motorických dovedností u dětí s DCD. Tato
meta-analýza nasvědčuje, že intervenční přístupy Top-down jsou efektivní, avšak další
budoucí studie jsou potřebné pro potvrzení závěrů. Analýza poskytuje důkazy, že COOP intervenční přístup poskytuje signifikantně větší zlepšení při získávání motorických
dovedností, než další přístupy v meta-analýze uvedené, které jsou založeny na Úkolově
specifickém intervenčním přístupu nebo na Kognitivním přístupu. Žádná ze studií
uvedených v analýze (Chen, 2003), neobsahuje kontrolní skupinu. Studie se spíše
zaměřují na změny měření před a po intervenčním programu. V závěru je proto
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doporučováno začlenit do nových studií kontrolní skupiny neabsolvující jakoukoli
reedukaci.

2.5

Charakteristika vývoje a věkového období

Věkové období mladší školní věk je období 6 – 11 let. Jak uvádí Perič (2004) přechod
mezi věkovými obdobími není ostrý a liší se individuálně, jedná se tedy spíše o
orientační vymezení. V průběhu tohoto relativně dlouhého vývojového období dochází
k intenzivním biologicko-psycho-sociálním změnám. Proto je také mladší školní věk
vnitřně rozdělen do dvou relativně samostatných období: dětství (6-8 let) a
prepubescence (9-11 let).

Kognitivní vývoj
Zkoumání věcí a situací, jejich prožívání a zkoušení dětem zprostředkovává informace o
tom, jak to ve světě chodí; poznávají vlastnosti a funkce předmětů, seznamují se s
nejrůznějšími činnostmi a zjišťují, že to, co se kolem nich děje, mohou sami ovlivňovat.
Kognitivní dovednosti osvojené v předškolním věku jsou základem pro vědomosti a
dovednosti nabývané ve škole, konkrétně čtení, psaní, počítání, a dále i pro pojmové
logické myšlení (Newman, 2004).

Vývoj řeči
Děti se postupně učí vnímat slova, rozumět jim, napodobovat slyšené zvuky a samy
slova používat. Používá se název řečový vývoj, ale samozřejmě se nejedná jen o řeč ale
o jazyk jako takový. Jazyk navíc neznamená pouze naučit se mluvit. Patří k němu i
vnímání řeči těla a využívání očního kontaktu, prostě celá řada neverbálních projevů
zvyšujících účinnost komunikace (Newman, 2004).

Tělesný vývoj
Tělesný vývoj v mladším školním věku je v prvních letech charakterizován
rovnoměrným růstem výšky a hmotnosti dětí (výška se zvyšuje pravidelně o 6-8 cm
ročně). Spolu s tím dochází k plynulému rozvoji vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce a
vitální kapacita se průběžně zvětšuje. Ustaluje se zakřivení páteře, osifikace kostí
pokračuje rychlým tempem, přesto jsou kloubní spojení velmi měkká a pružná. Dochází
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ke změnám tvaru těla, mezi trupem a končetinami nastávají příznivější pákové poměry
končetin, které tak vytvářejí pozitivní předpoklady pro vývoj různých pohybových
forem (Perič, 2004).
Mozek, jako hlavní orgán centrální nervové soustavy, má vývoj v podstatě ukončen již
před začátkem tohoto období. I když nervové struktury, zejména v mozkové kůře, dále
dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro vznik nových podmíněných reflexů a po
šestém roce je nervový systém dostatečně zralý i pro složitější koordinačně náročné
pohyby. Schopnost učit se novým pohybům se tedy formuje již na začátku tohoto
období (kolem šesti let). Značná plasticita nervového systému (tj. předpoklady pro
vytváření nových nervových struktur) a pohyblivost nervových procesů (schopnost
rychle střídat podráždění a útlum nervových center) vytváří už v dětském věku příznivé
podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností (Perič, 2004).

Psychický vývoj
V mladším školním věku lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a
představivost. Při poznávání a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti,
souvislosti mu unikají. Zvýšená vnímavost k okolnímu prostředí i faktorům, které
odvádějí pozornost, může narušit provedení již osvojených dovedností. Schopnost
chápat abstraktní pojmy je ještě malá. Hovoří se o období konkrétního (reálného)
nazírání, které se opírá o názorné vlastnosti konkrétních předmětů a jevů, abstraktní
myšlenkové procesy se objevují až na konci tohoto období. Dítě chápe pouze takové
situace a pojmy, na které si ,,může sáhnout“ a nerozumí (nebo jen velmi málo) tomu, že
existují i oblasti, které není možné ,,uchopit“ (Perič, 2004).
Vlastnosti osobnosti nejsou ještě ustáleny, děti jsou impulzivní a přecházejí rychle z
radosti do smutku a naopak. Vůle je ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže sledovat
dlouhodobý cíl, a to především tehdy, má-li překonávat okamžité nezdary. Veškerou
činnost dítě silně citově prožívá, patrné je také zvýšení vnímavosti k okolnímu prostředí
a větší odvážnost. Přetrvává malá sebekritičnost k vlastnímu vystupování a jednání.
Velmi důležitá je i krátká doba, po kterou se děti dokážou plně koncentrovat. Ta trvá
přibližně 4-5 minut, poté nastává útlum a roztěkanost (Perič, 2004).
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Smyslový vývoj
Zrak patří při vývoji k nejdůležitějším smyslům, protože má největší vliv na to, co se
učíme a naučíme a jak toho docílíme. Mezi zrakem, schopností manipulovat s předměty
a vnímáním světa kolem nás je navíc velmi těsná souvislost (Newman, 2004).
Vnímání zvuků, jejich lokalizace a rozlišování se vyvíjí s věkem. Děti nejdříve dokážou
lokalizovat zvuky ve své blízkosti, později dokážou určit, odkud přicházejí vzdálenější
zvuky v místnosti a poté zvládnou vnímat i zvuky z okolí a v pozadí (Newman, 2004).
Newman (2004) uvádí, že pro zdokonalování hmatu dítěte jsou na hraní vhodné
nejrůznější předměty, které jsou doma k nalezení. Šikovné jsou předměty běžné
potřeby, protože hračky mohou mít stejné barvy i tvary, a dítě potřebuje pochopit, že
předměty mívají různé barvy i tvary, že bývají jinak těžké a velké a vyrobeny z různých
materiálů.

Pohybový vývoj
Z hlediska pohybového vývoje je věková kategorie mladší školní věk charakterizována
vysokou a spontánní pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti jsou lehce a
rychle zvládány, ale mohou mít malou trvalost, při méně častém opakování jsou opět
rychle zapomenuty. V učení nových pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí
z přirozené motoriky. Rozvoj rovnováhy a rozlišování rytmu v pohybu umožňuje
efektivnější nácvik pohybových dovedností, z počátku ještě herní formou s využitím
učení nápodobou (tzv. imitačního učení) (Perič, 2004).
Charakteristické rysy dětské motoriky jsou v tom, že postrádá úspornost pohybu, která
se projevuje u dospělých. Dynamika nervových procesů se dále rozvíjí, převažují však
ještě procesy podráždění nad procesy útlumu. Tím je možné vysvětlit, zvláště v počátku
tohoto období, zvláštní živost a neposednost a výrazný „pohybový luxus“, kdy je každá
činnost prováděna s množstvím dalších přídavných pohybů (Perič, 2004).
Rozdíly v rozvoji motoriky u osmiletých a dvanáctiletých dětí jsou značné, zvláště v
období mezi osmi až deseti a deseti až dvanácti lety, které je možné označit jako etapy s
dobrou charakteristikou kvality pohybů. Období deseti až dvanácti let je považováno za
nejpříznivější věk pro motorický vývoj. Nazývá se také často ,,zlatým věkem
motoriky“, který je charakteristický právě rychlým učením novým pohybům. V podstatě
stačí dokonalá ukázka a děti jsou schopny nový pohyb udělat napoprvé, popř. po
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několika málo pokusech. Zvyšuje se jistota v provádění činností, v průběhu nácviku
pozorujeme již všechny kvalitativní znaky dobře provedeného pohybu. Problémy, které
jsou v počátku mladšího školního věku z hlediska koordinace složitějších pohybů,
poměrně rychle mizí na konci tohoto období jsou děti schopny provádět i koordinačně
náročná cvičení (Perič, 2004).

Sociální vývoj
Sociální vývoj začíná v okamžiku, kdy dítě vezme na vědomí, že je jedinečná bytost,
která není součástí ani matky, ani jiné osoby, ale má svou vlastní identitu. Jakmile si
dítě uvědomí svou individualitu, může si začít osvojovat dovednosti potřebné pro život
ve společenství lidí, které pro něj zprvu představuje rodina, příbuzní, kamarádi, lidi ze
sousedství. Děti se musí naučit komunikovat s ostatními, dělit se o věci, brát ohledy na
druhé a řídit se všeobecně přijímanými pravidly mezilidského styku (Newman, 2004).
V průběhu vývoje dítěte v mladším školním věku se projevuj dvě významná období:
jedná se o vstup do školy a období kritičnosti. Formální kolektiv, který vzniká při
vstupu do školy (a adekvátně také ve sportu v tréninkovém družstvu) klade nároky na
zařazení se do kolektivu a podřízení se jeho normám. Dítě přestává být středem
pozornosti rodičů a dochází k přechodu od hry k vážné činnosti (učení či trénink). Dítě
prožívá postupné období socializace, při kterém dochází k jeho začleňování do
kolektivu a přizpůsobování se daným zákonitostem a pravidlům. Do vztahů se začínají
promítat i formální autority, např. učitelé a trenéři, kteří mohou svým vlivem zastínit i
rodiče. Dítě se ve škole či v tréninkovém družstvu setkává se svými vrstevníky, vytváří
si k nim určité meziosobní vztahy a buduje si své postavení. Děti tohoto věku mezi
sebou rády soutěží s tendencí být ve skupině a získat v ní i patřičnou odezvu. Začínají se
vytvářet malé skupinky, které mohou mít zvláštní utajené vazby a často i podivuhodnou
symboliku, vznikají první kamarádské vztahy (Perič, 2004).
Na konci tohoto období nastává fáze kritičnosti v hodnocení jevů a podnětů ze
sociálního prostředí (školy, rodiny i sportovního klubu). Začíná se projevovat tendence
k negativnímu hodnocení skutečnosti a dochází k tomu, že přirozená autorita dospělých
se snižuje. Dítě hledá své idoly a může je nalézt i v řadách svých vrstevníků, kteří pro
něj tak mohou vytvářet přirozenou autoritu. Dítě si již osvojuje základní kulturní
návyky, prohlubuje svoje zapojení do nových skupin a postupně přebírá stále větší
odpovědnost za svoji činnost (Perič, 2004).
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3. VĚDECKÁ OTÁZKA, CÍLE, ÚKOLY, HYPOTÉZY

3.1

Vědecká otázka

Může mít intervenční reedukační program efekt ve zlepšení motorické způsobilosti dětí
s motorickými obtížemi?

3.2

Cíle práce

Cílem výzkumného projektu bylo odhalit, jaké jsou možnosti reedukace motorických
obtíží. Následně vytvořit intervenční reedukační program pro děti mladšího školního
věku s motorickými obtížemi na základě informací získaných rozborem literatury a
konzultacemi s odborníky a poté intervenční reedukační program použít a zjistit, zda
došlo ke změnám v motorické způsobilosti dětí.

3.3

Úkoly práce

1. Stanovit plán realizace výzkumného projektu a rozvrhnout řešení výzkumné
práce do vhodně po sobě navazujících období. Provést rešerši stávajících
reedukačních postupů sloužících ke zlepšení pohybové způsobilosti dětí a
vyhledat literaturu zabývající se problematikou motorických obtíží dětí mladšího
školního věku obecně.
2. Seznámit se s metodou diagnostiky motorických obtíží u dětí pomocí testové
baterie MABC-2 a absolvovat školení a testování touto baterií testů.
3. Vytvoření základního plánu reedukačního programu a stanovení oblastí, na které
bude reedukační program zaměřen.
4. Nalezení a oslovení základní školy vhodné k provedení výzkumného záměru.
Zajištění spolupráce se základní školou a domluvení organizace při realizaci
reedukačního programu. Výběr výzkumného souboru, rozdělení do skupin.
5. Realizace pre-testu a 1. fáze intervenčního reedukačního programu. Realizace
post-testu 1. Pokračování ve 2. fázi intervenčního reedukačního programu a
následná realizace post-testu 2.
6. Analýza a interpretace dat.
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3.4

Hypotézy

1. Intervenční reedukační program aplikovaný u dětí mladšího školního věku s
motorickými obtížemi povede k významnému zlepšení pohybových dovedností
založených na jemné a hrubé motorice.

2. Aplikace intervenčního reedukačního programu mající za cíl zlepšení
pohybových dovedností u dětí mladšího školního věku s motorickými obtížemi
povede k významnému zlepšení statické a dynamické rovnováhy.

51

4. METODOLOGIE

4.1

Charakteristika výzkumu

V pedagogickém výzkumu bývají rozlišovány dvě základní výzkumné metody,
kvantitativní a kvalitativní. Dříve byly tyto metody chápány jako protikladné, vzájemně
si odporující, v současnosti jsou považovány spíše jako doplňující se. Vzájemného
doplňování obou přístupů se využívá za účelem co nejlepšího prozkoumání
výzkumného problému. Většina odborníků se shoduje na tom, že kombinace metod
obou přístupů umožňuje celistvější poznání.
Výzkumníci stále častěji kombinují metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu v
jedné výzkumné akci. Snaží se tak využít výhody obou přístupů při řešení výzkumného
problému. Mluvíme pak o používání smíšeného plánu výzkumu nebo o smíšené
výzkumné strategii (Hendl, 2008).
Vedle klasických (kvantitativně orientovaných) výzkumů se ve světě i u nás v
posledních letech velmi silně rozvíjejí tzv. kvalitativně orientované výzkumy. Mezi
výzkumy kvalitativně a kvantitativně orientovanými jsou některé důležité rozdíly.
Základním rozdílem je, že obě orientace vycházejí z odlišných filozofických základů.
Klasické (kvantitativně orientované, pozitivistické) pedagogické výzkumy vycházejí,
jak již bylo uvedeno z pozitivismu, resp. novopozitivizmu. Z této filozofie vyplývá
přesvědčení o existenci jedné objektivní reality, která není závislá na našich citech,
postojích nebo přesvědčení. Kvalitativně orientované výzkumy vycházejí naproti tomu
zejména z fenomenologie, která zdůrazňuje subjektivní aspekty jednání lidí, a tudíž
kvalitativně orientované výzkumy připouštějí existenci více realit. Z rozdílných
filozofických východisek vyplývají i další rozdíly (cíle výzkumu, přístup badatele
apod.) (Chráska, 2007).
Tyto dvě orientace současných pedagogických výzkumů jsou natolik rozdílné, že jsou
mnohdy stavěny proti sobě jako naprosto protikladné a navzájem neslučitelné.
Zastáváme názor, že každý z těchto přístupů má své přednosti i nedostatky, a že je nejen
možné (ale i výhodné) oba v konkrétních výzkumech kombinovat (Chráska, 2007).
Nejdůležitější rozdíly mezi kvalitativně orientovaným a kvantitativně orientovaným
pedagogickým výzkumem uvádí tab. 4.
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Tabulka 4. Srovnání kvalitativně a kvantitativně orientovaného výzkumu podle Gavory
(2000).

4.2

Design výzkumu

Výzkumným designem, který byl pro tuto práci zvolen, se stala intervenční prospektivní
studie.
Z důvodů uvedených v kapitole 4.1 Charakteristika výzkumu, jež pojednává o
smíšeném výzkumu, jsou v této práci zkombinovány obě orientace pedagogických
výzkumů, tzn. kvantitativní a kvalitativní. Následující kapitoly jsou proto takto
odděleny a je v nich podrobnější popis vybraného designu kvantitativního resp.
kvalitativního pedagogického výzkumu, který byl použit ve výzkumném projektu.

4.2.1 Kvantitativně orientovaný výzkum

Výzkumný design, který byl použit k řešení práce, patří do skupiny smíšených
experimentálních designů (Hybrid Experimental Designs) a nazývá se Crossover design
(Wilmore et al., 2008) nebo též Switching Replications design (Thomas et al., 2005;
Trochim, 2001). Chráska (2007) tento druh pedagogického experimentu nazývá
techniku rotace faktorů. V technice rotace faktorů, dle Chrásky (2007), jde v podstatě o
kombinaci techniky jedné skupiny a techniky paralelních skupin, přičemž do jisté míry
zachovává výhody obou postupů. Pracuje se se dvěma nevyrovnanými skupinami
jedinců, přičemž experiment probíhá ve dvou fázích.
Výzkumný design Crossover (Wilmore et al., 2008), jež nazývají jiný autoři (Thomas et
al., 2005; Trochim, 2001) Switching Replications, je způsob výzkumného šetření se
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dvěma skupinami účastníků výzkumu a s měřením ve třech časových bodech. Tento
meziskupinový a vnitroskupinový experiment můžeme považovat za dva designy
pretest – posttest obsahující intervenci a kontrolu u dvou skupin, které jsou propojené
dohromady. Po realizaci první fáze intervenčního reedukačního působení dochází ke
křížení úloh skupin a intervence se opakuje. Při opakování intervence si ale obě skupiny
vymění role. Původní kontrolní skupina se pro druhou fázi výzkumu stane skupinou
experimentální, zatímco experimentální skupina slouží ke kontrolním účelům.
Reedukační pohybová intervence je střídavě aplikována u obou skupin, takže na konci
výzkumu mají všichni účastníci absolvovaný intervenční reedukační program.
Crossover design je organizačně velmi přijatelný, neboť intervenční program je
opakován v pravidelném intervalu.
Struktura výzkumného designu, jak byla použita ve výzkumném projektu, je znázorněna
v tab. 5. a vychází z prací (Thomas a Nelson, 1996; Trochim, 2001; Thomas et al.,
2005) o Switching Replications designu. Každý řádek tab. 5. představuje jednu
výzkumnou skupinu. V tab. 5. Z označuje, že přiřazení účastníků výzkumu do skupin
bylo provedeno metodou záměrného výběru, O1 jsou hodnoty pre-testů závislých
proměnných před intervencí měřené ve stejnou dobu, X je intervenční program, který
byl pro obě skupiny totožný, O2 a O3 jsou hodnoty post-testů, kde O2 (Post 1) byl
proveden po absolvování intervenčního reedukačního programu první skupinou a O3
(Post 2) byl proveden po absolvování intervenčního reedukačního programu druhou
skupinou. Post-testy (O2, O3) se uskutečnily u obou skupin ve stejný čas po dokončení
intervenčního programu dané skupiny a jejich hodnoty byly při zpracovávání výsledků
srovnávány s výchozími hodnotami (O1) získanými na začátku výzkumu před aplikací
intervenčního programu.

Tabulka 5. Struktura výzkumného designu
Z

O1

Z

O1

O2

X

O2

O3
X

O3

Vliv nápravného působení (Trochim, 2001) je znázorněn na grafu 1. Na začátku konání
programu, kdy první skupina podstupuje intervenční program, se tito účastníci výzkumu
zlepšují více než skupina nepodstupující jakýkoli nápravný program. Ve druhé části
výzkumu, kdy je program aplikován na původně kontrolní skupinu se rozdíly mezi
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skupinami srovnají. Výsledky podobné těmto můžeme očekávat vždy, když bude
program zahrnovat specifický obsah, který budou účastníci schopni zvládnout v
krátkém časovém období a když nepředpokládáme, že program nebude mít za následek
další zlepšování.

Graf 1. Průběh designu Switching Replications (Trochim, 2001)

Trochim (2001) uvádí, že pokud to okolnosti dovolí, je vhodné použití tohoto druhu
výzkumného designu, neboť řeší jeden z významných problémů experimentálních
designů, kterým je odepření intervenčního programu některým účastníkům výzkumu z
důvodu randomizovaného rozdělení do experimentálních a kontrolních skupin.
Jak Chráska (2007) uvádí, technika rotace faktorů má tu výhodu, že se nemusí pracovat
s vyrovnanými (spárovanými) skupinami a také tu, že není třeba kontrolovat
neexperimentální faktory. V souvislosti s tím, Chráska (2007) ilustruje použití techniky
rotace faktorů na příkladě výzkumu: „Experiment se uskutečnil na škole se dvěma
paralelními třídami, přičemž žáci nebyli do tříd nijak speciálně vybíráni (úroveň
vědomostí žáků z fyziky nebyla ve třídách stejná)“.
Technika rotace faktorů předpokládá práci s více skupinami, kdy se realizuje křížová
výměna experimentálního činitele, který postupně působí ve všech skupinách,
srovnáváním výsledků se eliminují nekontrolovatelné vlivy, protože se vzájemně ruší.
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4.2.2 Kvalitativně orientovaný výzkum

Případová studie (kazuistika), v angličtině case study, patří k metodám kvalitativního
výzkumu a je stručně charakterizována jako detailní rozbor jednoho případu, nebo
malého počtu případů s tím účelem, že se získané poznatky použijí pro porozumění
případům podobným.
Výzkum pomocí případové studie se zaměřuje na podrobný popis a rozbor jednoho
nebo několika málo případů. Základní výzkumnou otázkou je, jaké jsou charakteristiky
daného případu nebo skupiny porovnávaných případů. Například nás zajímá třída, která
používá novou metodu výuky určitého předmětu (Hendl, 2008).
V historii pedagogiky byla období, kdy se z této disciplíny vytratilo to podstatné – dítě.
Vytvářela se „bezdětná“ pedagogická schémata, spekulativní teorie, pedagogika se
stávala neosobní. A přitom právě pedagogika by měla mít dítě, subjekt výchovy, lidskou
bytost středobodem oborového vědeckého zájmu. Pedagogika bez dítěte není úplná. A
tak je kazuistická metoda jednou z cest jak předmět a metodu pedagogiky dostat na
kvalitativně vyšší úroveň humanizace (Švec, 2009).
Švec (2009) uvádí, že tato metoda spočívá v důkladném studiu všech dostupných
písemných a jiných materiálů o jednotlivci, v jejich diagnostickém zhodnocení a
formulování závěrů. Kazuistiku můžeme charakterizovat jako popis a rozbor
jednotlivého

případu

na

základě

kompletní

písemné

dokumentace,

jiných

zprostředkovaných informací a vlastního zkoumání. Obsahuje údaje o vývoji a
současném stavu jednotlivce, údaje o okolnostech, které mohly vývin a současný stav
ovlivnit, a nakonec rozhodnutí nebo opatření, která byla v daném případě vykonána.
Zahrnuje též příslušná výchovná či nápravná opatření, jejich průběh a výsledky. V
kazuistice jde vždy o to specifické, jedinečné, individuální.
Kazuistika zpravidla obsahuje rodinnou a osobní anamnézu, diagnózu a prognózu,
příslušná výchovná, léčebná, nápravná aj. opatření, jejich průběh a výsledky. Slouží
obyčejně k ilustraci nebo k vyvození jistých závěrů, pracovních hypotéz (Švec, 2009).
V případové studii jde o detailní studium jednoho případu nebo několika málo případů.
Zatímco ve statistickém šetření shromažďujeme relativně omezené množství dat od
mnoha jedinců (nebo případů), v případové studii sbíráme velké množství dat od
jednoho nebo několika málo jedinců. V případové studii jde o zachycení složitosti
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případu, o popis vztahů v jejich celistvosti. Předpokládá se, že důkladným
prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům. Na konci
studie se zkoumaný případ vřazuje do širších souvislostí. Může se srovnat s jinými
případy, provádí se také posouzení validity výsledků (Hendl, 2008).
Z hlediska zpracování můžeme hovořit o kazuistice volné a kazuistice podle plánu.
Volná kazuistika nemá dopředu určený plán, uvádí znaky a zvláštnosti jednotlivce, které
tvůrce kazuistiky považuje za důležité, významné pro popisovaný či prezentovaný
případ. Řazení informací není systematické. Kazuistika zpracovaná podle plánu je
vypracována v souladu s přijatou dispozicí, podle schématu na vypracování osobní
kazuistiky či charakteristiky, případně podle pozorovacích archů, osobních listů apod.
(Švec, 2009).
Hendl (2008) uvádí tyto typy případových studií: osobní případová studie, studie
komunity, studium sociálních skupin, studium organizací a institucí, zkoumání událostí,
rolí a vztahů.
Jako nejvhodnější typ případové studie pro tuto disertační práci se jeví typ Osobní
případové studie. Ostatní typy případových studií zde pro nepotřebnost popsány nejsou.

Osobní případová studie
Jde o podrobný výzkum určitého aspektu u jedné osoby. Pozornost se věnuje např.
minulosti, kontextovým faktorům a postojům, které předcházely určité události (užívání
drog, rozvod). Zkoumají se možné příčiny, determinanty, faktory, procesy a zkušenosti,
jež k ní měly vztah. Může jít také o zachycení celého života. Pak mluvíme o historiích
života. Avšak i takové historie kladou důraz na určitý aspekt života jedince (Hendl,
2008).

4.3

Výzkumný soubor

Ze způsobů, jak vybrat výzkumný soubor ze žáků z SoZŠ Integrál, byl zvolen záměrný
výběr. Záměrný způsob výběru žáků byl zvolen na základě přijatelnosti a z
organizačních důvodů. Rodiče žáků byli osloveni informačním letákem (viz příloha 9.1
Dopis pro rodiče – Informace o výzkumném projektu na SoZŠ Integrál) a bylo na jejich
rozhodnutí, zda budou mít zájem zařadit své dítě do výzkumného projektu či nikoliv.

57

Chráska (2007) tento způsob záměrného výběru nazývá anketní výběr, kdy se jedinci
dostávají do výběru sami na základě svého rozhodnutí.
Experimentální a kontrolní skupina byla utvořena z celkového počtu žáků (n=24), kteří
byli vybráni záměrným výběrem, tedy měli zájem zúčastnit se výzkumného projektu.
Žáci obou výzkumných skupin pocházeli ze stejného školního prostředí SoZŠ Integrál.
Jednalo se o žáky 1.-5. třídy (7 –11 let). Celkový počet žáků (n=24) byl rozdělen na dvě
stejně početné skupiny a tak utvořena experimentální (n=12) a kontrolní skupina (n=12).

Tabulka 6. Diagnózy žáků výzkumného projektu, DOG – dysortografie, DG –
dysgrafie, DL – dyslexie, DK – dyskalkulie, PAS – porucha autistického spektra
Žák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Diagnóza + poznámky školy
ADHD, PAS, vada řeči, zkřížená lateralita, motorická neobratnost
Vada řeči, tupozrakost, oslabená grafomotorika
ADHD, DL, horší jemná motorika
ADHD, vada řeči, zkřížená lateralita
bez nálezu
ADHD, DOG, DG, vada řeči, oslabená motorika
ADHD, DOG na bázi poruchy pozornosti, DG (slabší)
DOG, DG, DL, zkřížená lateralita, tupozrakost
DOG, DL, pomalé pracovní tempo, unavitelnost
ADD, DOG, DG, PAS, oslabená motorika, pomalé pracovní tempo
ADHD, DOG, DG, vývoj. dysfázie (vada řeči), zkřížená lat., opožděný vývoj
DOG, DG, DL, PAS, vada řeči, Dyspraxie, oslabená motorika
ADHD, DOG, DG, DL
ADD, DOG, DL, PAS, kolísavý výkon
ADD, DOG, DL
ADD, DOG, DG , DL, pomalé pracovní tempo, vada zraku
ADHD, DOG, DG
ADHD, DOG, DG, DL, zkřížená lateralita, motorická neobratnost
DOG, DL, pomalé pracovní tempo, cizojazyčné jazykové prostředí
ADHD,DOG,DG,DL,DK,hranice ment. retard.,vada řeči, pomalé prac. tempo
ADHD, DG, suspektivní PAS (podezření)
ADD, DOG, DG, DL, vada řeči, epilepsie, srdeční vada
ADHD, DOG, DG, vada řeči, suspektivní PAS (podezření)
ADD, DG, DL, vývojová dysfázie, fyziologie v dětství (Vojtova metoda)
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Tabulka 7. Diagnózy žáků (24) zařazených do výzkumného projektu uvedeny souhrnně

Diagnóza

Počet z
celku (24)

Porucha pozornosti – ADHD / ADD
Dysortografie
Dysgrafie
Dyslexie
Dyskalkulie
Porucha autistického spektra
Vada řeči
Vada zraku
Zkřížená lateralita

18
17
15
13
1
6
7
3
5

Realizace výzkumu
Pro 1. fázi intervenčního reedukačního programu byli za experimentální skupinu
zvoleni žáci ze 3. – 5. třídy SoZŠ Integrál, kteří jsou ve výsledkové části vedeni pod
názvem „Starší děti“. Žáci 1. a 2. třídy tvořili skupinu kontrolní. Po skončení 1. fáze
intervence došlo k výměně úloh skupin a intervence se opakovala. Role obou skupin se
vyměnily. Pro 2. fázi reedukačního intervenčního programu se tedy stali experimentální
skupinou žáci 1. a 2. třídy, kteří jsou ve výsledkové části vedeni pod názvem „Mladší
děti“. Žáci 3. – 5. třídy tvořili v této části výzkumu skupinu kontrolní. Reedukační
pohybová intervence byla střídavě aplikována u obou skupin a doplněna testováním
pohybových dovedností baterií testů MABC-2 před započetím experimentu, při výměně
rolí skupin a po ukončení experimentu.

Informace o základní škole Integrál
SoZŠ Integrál je soukromou základní školou pro žáky se specifickými poruchami učení.
Škola sídlí na Praha 2 v ulici Jana Masaryka 25 a poskytuje žákům 1. až 9. ročníku
úplné základní vzdělání v rozsahu vzdělávacího programu Základní škola. Základem
jejího působení je projekt Integrál, který alternativně řeší problematiku dětí se
specifickými vývojovými poruchami učení. Poskytuje žákům komplexní speciální péči
se zvýšeným zřetelem na jejich individuální zvláštnosti. Speciální vyučovací metody,
přiměřené požadavky a povzbudivé hodnocení posilují zdravé sebevědomí žáků a
vzbuzují pocity úspěšnosti, jistoty a bezpečí. Tak žáci lehčeji dosahují studijních
výsledků, které odpovídají jejich skutečným vlohám a intelektu, bez psychického
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zatížení. Škola tím dlouhodobě připravuje žáky na jejich optimální profesní uplatnění.
Vyučuje se podle vzdělávacího programu Základní škola a podle vlastního Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Integrál.
SoZŠ Integrál dále nabízí programy v rámci nadstandardní péče. Jsou připraveny 3
různé programy, ze kterých si žáci mohou vybírat, nebo je jim z nabídky doporučeno na
základě konzultace školního psychologa, speciálního pedagoga, třídního učitele a
dalších odborných pracovníků. Jedná se o Program reedukace specifických poruch
učení, Program rozvoje osobnosti a program Další formy nadstandardní péče.

4.4

Intervenční reedukační program

Při plánování výzkumného projektu a tvorbě intervenčního reedukačního programu bylo
snahou co nejvíce vycházet z již provedených studií a jejich analýz (Pless a Carlsson,
2000; Chen, 2003). Bylo zjištěno, že nejvhodnější věk dětí je 6 – 13 let. Ideální doba
trvání intervence nebyla jednoznačně stanovena, neboť v této položce je velký rozptyl.
Stejně tak ve frekvenci intervence týdně není ve velikostech účinku velký rozdíl mezi
tím, jestli jich bylo méně než 3 za týden nebo 3 – 5 týdně. S týdenní frekvencí souvisí i
čas jednotky. Pokud se intervence uskutečňovala 1 týdně, byl čas jednotky nejčastěji
stanoven na 60 minut. Dále se zjistilo, že i při cíleném rozdělení do výzkumných skupin
bylo dosaženo vysoké velikosti účinku. Za nejvhodnější intervenční přístup považuje
Polatajko et al. (1995) trénink specifických pohybových dovedností (úkolově specifický
trénink) s využitím kognitivního modelu vyučování.
Studie, jež jsou uvedené v analýze Chen (2003), se spíše zaměřují na změny měření
před a po intervenčním programu a neobsahují porovnání s kontrolní skupinou. V
závěru této studie je proto doporučováno začlenění kontrolní skupiny, jež nebude
absolvovat jakoukoli reedukaci. V tomto výzkumném projektu bylo doporučení přijato a
byl proto vybrán design výzkumu s kontrolní skupinou.
Výše uvedená zjištění ze studií byla v intervenčním reedukačním programu zohledněna.
Intervenční reedukační program byl koncipován jako experiment na 15 lekcí s frekvencí
1 lekce týdně (45 min) a uskutečnil se v průběhu školního roku 2010/2011. 15 lekcí
absolvovala každá experimentální skupina v 5ti měsících. 1. fáze intervenčního
reedukačního programu, kdy byly za experimentální skupinu zvoleni žáci ze 3. – 5. třídy
SoZŠ Integrál, probíhala od října 2010 do února 2011. Od února 2011 do června 2011,
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kdy byla experimentální skupina tvořena z žáků 1. a 2. třídy SoZŠ Integrál, probíhala 2.
fáze intervenčního reedukačního programu.

Obsah reedukačního programu
Obsah lekcí reedukačního programu byl sestaven tak, aby byly v lekcích obsaženy
činnosti zvládnutelné pro všechny žáky, tzn. vycházelo se ze základních pohybových
dovedností (lezení, chůze, běh, skok). Začínalo se s jednoduchými cviky nenáročnými
pro všechny žáky a náročnost činností se zvyšovala postupně pomalu poté, když byla
žáky zvládnuta. Pro obě výzkumné skupiny byl obsah lekcí reedukačního programu
téměř totožný, jen některé prvky musely být vzhledem k náročnosti a věku žáků
přizpůsobeny.

Obecný obsah reedukačního programu se skládal z těchto částí:
Vyučování lokomočním činnostem v konstantních a variabilních podmínkách
Vyučování rovnovážným činnostem statické a dynamické rovnováhy
Vyučování manipulačním činnostem spojeným s ovládáním předmětů (míčů a
dalších pomůcek) dolními a horními končetinami
Vyučování pohybovým činnostem obsahujícím kombinace manipulačních a
lokomočních činností v konstantních a variabilních podmínkách
V návaznosti na výše uvedené typy vyučování pohybovým činnostem
osvojování herních pohybových činností prováděných v prostředí s různou
mírou proměnlivosti, resp. předvídatelnosti

4.5

Intervenční reedukační program – rozvržení lekcí

Intervenční reedukační program byl sestaven ze 6 oblastí pohybových aktivit a ty
rozděleny do 2 skupin podle nelokomočního či lokomočního zaměření, tímto způsobem:

Skupina č. 1., skupina nelokomočních činností. Zařazeny tyto oblasti:
1. pohyby a polohy těla a končetin na místě (v lehu, sedu, kleku, stoji)
2. manipulační dovednosti – manipulace s míčem (házení, chytání, kopání),
manipulace s jinými předměty
3. rovnovážná cvičení (balanční nebo stabilizační cvičení)
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Skupina č. 2., skupina lokomočních činností. Zařazeny tyto oblasti:
4. pohybové hry
5. lokomoční činnost – základní pohybové dovednosti (lezení, chůze, běh, skok)
6. míčové hry, sportovní hry

V každé lekci byla zařazena jedna oblast z 1. skupiny činností a jedna oblast ze 2.
skupiny činností (skupiny viz výše). Např. z 1. skupiny nelokomočních činností byla
vybrána oblast 1. pohyby a polohy těla a končetin na místě (v lehu, sedu, kleku, stoji) a
ze 2. skupiny lokomočních činností oblast 4. pohybové hry. Neboť intervenční
reedukační program obsahoval 15 lekcí a každá skupina činností se skládala ze 3
oblastí, byla každá oblast zařazena v 5ti lekcích (viz tab. 8.).
Obsah intervenčního reedukačního programu nebyl záměrně nijak specializován na
jakoukoli oblast z pohybových činností, byl zaměřen všeobecně. Obecné zaměření bylo
pro děti vhodné z toho důvodu, že se každé z dětí mohlo setkat s činností, která jej
zaujala a mohlo v ní být úspěšné. Lekce mohly být pestré a pro děti zajímavé. Ačkoliv
by zřejmě byla větší šance na zlepšení vybrané pohybové dovednosti, nastala obava, že
pokud by byl intervenční reedukační program cíleně sestaven tak, že se bude působit jen
např. na rovnovážné schopnosti, mohly by lekce být pro děti stereotypní, nezábavné a
pro část dětí neatraktivní.
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Tabulka 8. Plán lekcí intervenčního reedukačního programu
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4.6

Metody výzkumu

Efekty intervenčního reedukačního programu byly sledovány v pre-měřeních,
průběžných měřeních a post-měřeních u experimentální a kontrolní skupiny a
porovnávány vůči sobě.
V dalších kapitolách jsou popsány metody, které byly ve výzkumné práci použity
k získání potřebných dat.

4.6.1 Hodnocení motoriky

K hodnocení pohybových dovedností a následné posouzení úrovně motorických obtíží
dětí byla použita baterie motorických testů MABC-2 (Movement Assessment Battery
for Children; Henderson et al., 2007). Celkem MABC-2 obsahuje 8 testových úloh (tab.
9.), které hodnotí tři následující komponenty motoriky (Kokštejn, 2012):
1. Jemnou motoriku (manuální dovednosti) s následujícími třemi funkčními
aspekty:
řízení pohybů jedné ruky
řízení koordinace obou rukou
řízení koordinace pohybů jedné ruky při psaní
2. Hrubou motoriku spojenou s koordinačním systémem oko-tělo a oko-ruka. Jde o
testové úlohy míření, házení a chytání. Tyto úlohy postihují tu percepčně
motorickou funkci, která leží v základu řady dovedností spočívajících ve
vypuštění a přijetí pohybujících se objektů.
3. Statickou a dynamickou rovnováhu. Jedná se o testové úlohy zahrnující výdrž ve
stoji na balanční plošině, chůzi vpřed/vzad a poskoky po jedné noze.
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Tabulka 9. Testová baterie MABC-2 (Henderson et al., 2007)
Oblast motoriky

Název testové úlohy

Jemná motorika (manuální dovednosti)

Umísťování/otáčení kolíčků
Navlékání šňůrky/sestavení trojúhelníku
Kreslení po dráze

Hrubá motorika (míření – chytání)

Chytání míčku oběma/jednou rukou
Házení na terč

Statická a dynamická rovnováha

Rovnováha na balanční desce
Chůze vpřed/vzad po čáře
Poskoky po jedné noze po deskách

Jak je uvedeno v tab. 9., v MABC-2 jsou obsaženy 3 oblasti pohybových činností.
Úroveň jemné motoriky je zjišťována ve 3 testech manuálních dovedností (MD1, MD2,
MD3). Úroveň hrubé motoriky je zjišťována v motorickém testu zaměřeném na házeníchytání (AC1) a házení na cíl (AC2). Baterie testů MABC-2 dále obsahuje zjištění
úrovně statické rovnováhy (Bal1) a dynamické rovnováhy (Bal2, Bal3). Hrubé skóre
dosažené v těchto 8 testech motorických dovedností se v závislosti na věku dítěte
převádí na standardní skóre. Pro posouzení úrovně dané oblasti motoriky slouží
standardní skóre, které se zjistí součtem jednotlivých testových úloh pro danou
komponentu motoriky a převodem dle tabulek. Celková úroveň motoriky dítěte, neboli
celkové skóre, se vypočítá součtem standardních skóre všech osmi testových položek,
což se převádí na ekvivalent celkového standardního skóre a percentilový ekvivalent.

Tabulka 10. Systém semaforu z celkového skóre pro stanovení motorických obtíží
(Henderson et al., 2007)
Celková úroveň

Celkové skóre

Percentily

Červená zóna

Méně než 56

Méně než 5

Oranžová zóna

57 – 67

5 – 15

Zelená zóna

68 a více

16 a více
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Popis
Významné
motorické obtíže
Riziková zóna,
potřeba pozorování
Nezjištěny žádné
motorické obtíže

Podle dosaženého celkového skóre (úrovně motoriky) rozděluje Henderson et al. (2007)
děti do 3 zón. Systém zón odpovídá barvám na semaforu a i jednotlivé zóny jsou takto
pojmenovány (tab. 10.).

Popis jednotlivých úloh testové baterie MABC-2

Jemná motorika (manuální dovednosti)
Test 1 (MD1)
Mladší kategorie: Umísťování kolíčků
Starší kategorie: Otáčení kolíčků
Pomůcky: Deska na kolíčky, kolíčky, podložka na stůl, stopky
Úkol mladší kategorie: Dítě drží krabičku s kolíčky stále v jedné ruce. Na signál začne
druhou rukou sbírat kolíčky z krabičky a po jednom je co nejrychleji umísťovat do
desky. Test se provádí nejprve dominantní rukou, poté druhou rukou.
Úkol starší kategorie: Na signál, pouze jednou rukou obrací dítě kolíčky po jednom tak,
aby byla vidět odlišná barva kolíčku nahoře po zasunutí zpět do desky. Druhá ruka
přidržuje desku. Test se provádí nejprve dominantní rukou, poté druhou rukou.
Test 2 (MD2)
Mladší kategorie: Navlékání šňůrky
Starší kategorie: Sestavení trojúhelníku
Pomůcky mladší kategorie: Destička pro navlékání šňůrky, šňůrka, podložka na stůl,
stopky
Pomůcky starší kategorie: 3 plastové díly, 3 volné matice a 3 šrouby, model
dokončeného trojúhelníku, podložka na stůl, stopky
Úkol mladší kategorie: Dítě sebere na signál destičku a šňůrku a začne provlékat
šňůrku skrz otvory destičky od první dírky k poslední co nejrychleji.
Úkol starší kategorie: Dítě sestavuje co nejrychleji z připravených součástek
trojúhelník. Dítě má druhý pokus, když nedodrží časový limit.
Test 3 (MD3)
Mladší kategorie / Starší kategorie: Kreslení po dráze
Pomůcky: Arch s dráhou, tenká fixa, rovná podložka
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Úkol: Dítě kreslí pouze preferovanou rukou dráhu „cyklisty“ po vyznačené silnici tak,
aby zůstal na silnici, vymezené dvěma čarami, uprostřed. Dráhu může kdykoli přerušit a
navázat v místě přerušení. Druhý pokus má dítě, pokud nedodrží časový limit.

Hrubá motorika (míření, chytání)
Test 4 (AC1)
Mladší kategorie: Házení a chytání míčku oběma rukama
Starší kategorie: Házení a chytání míčku jednou rukou
Pomůcky mladší kategorie / starší kategorie: Tenisový míček, lepící páska
Úkol mladší kategorie / starší kategorie: Dítě stojí za čárou vytvořenou v určité
vzdálenosti lepící páskou a hází míček na zeď. Děti mladší kategorie chytají oběma
rukama, starší kategorie chytají jen jednou rukou. Při odhodu jsou testovány obě ruce.
Každou rukou hází dítě 10krát po sobě a nejsou žádné opravy.
Test 5 (AC2)
Mladší kategorie: Házení sáčku na podložku
Starší kategorie: Házení tenisového míčku na terč na zdi
Pomůcky mladší kategorie: Sáček, podložka s terčem, podložka na podlahu
Pomůcky starší kategorie: Tenisový míček, terč na zdi, lepící páska
Úkol mladší kategorie: Dítě stojí v určité vzdálenosti od terče umístěného na podlaze a
snaží se hodit sáček jednou rukou a trefit se na terč. Sáček může hodit jednou rukou či
oběma, ale musí letět na terč vzduchem, neklouzat se po podlaze. Testována je pouze
preferovaná ruka a je 10 pokusů.
Úkol starší kategorie: Dítě stojí v určité vzdálenosti od kulatého terče, který je upevněn
na zdi ve výšce hlavy. Dítě se snaží zasáhnout terč, má 10 pokusů. Testována je pouze
preferovaná ruka.

Rovnováha
Test 6 (Bal1)
Mladší kategorie: Rovnováha na jedné balanční desce
Starší kategorie: Rovnováha na dvou balančních deskách
Pomůcky mladší kategorie: Balanční deska, dítě musí mít sportovní obuv nebo obuv do
tělocvičny, stopky
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Pomůcky starší kategorie: 2 balanční desky, dítě musí mít sportovní obuv nebo obuv do
tělocvičny, stopky
Úkol mladší kategorie: Úkolem dítěte je balancovat na jedné noze na balanční desce
nepřetržitě 30 sekund. Dítě si vybírá nohu, na které začne úkol provádět jako první.
Úkol se provádí na obě nohy. Zaznamenává se dosažený čas.
Úkol starší kategorie: Úkolem dítěte je balancovat na obou nohou na balanční desce 30
sekund nepřetržitě tak, že špičku jedné nohy má těsně za patou druhé nohy. Dítě má
druhý pokus, pokud v prvním nevydrží balancovat 30 sekund. Zaznamenává se čas.
Test 7 (Bal2)
Mladší kategorie: Chůze po čáře vpřed
Starší kategorie: Chůze po čáře vzad
Pomůcky mladší kategorie / Pomůcky starší kategorie: Lepící páska, dítě musí mít
sportovní obuv nebo obuv do tělocvičny
Úkol mladší kategorie: Dítě jde vpřed po čáře tak, že při každém kroku musí umístit
patu jedné nohy ke špičce druhé. Krok je dokončen, když je váha přenesena na druhou
nohu. Pro splnění úkolu se musí přejít celá čáru nebo udělat 15 kroků. Jsou 2 pokusy.
Úkol starší kategorie: Dítě jde vzad po čáře tak, že při každém kroku musí umístit
špičku jedné nohy k patě druhé. Krok je dokončen, když je váha přenesena na druhou
nohu. Pro splnění úkolu musí dítě ve 2 pokusech přejít celou čáru nebo udělat 15 kroků.
Test 8 (Bal3)
Mladší kategorie: Poskoky rovně vpřed po jedné noze po deskách
Starší kategorie: Poskoky vpřed po jedné noze po deskách ze strany na stranu
Pomůcky mladší kategorie / Pomůcky starší kategorie: 6 podložek na podlahu, dítě
musí mít sportovní obuv nebo obuv do tělocvičny
Úkol mladší kategorie: Dítě startuje na jedné noze z první podložky. Úkolem je provést
5 souvislých poskoků po jedné noze rovně vpřed. Při posledním doskoku musí vydržet
ve stoji na jedné noze stabilně 2-3 sec. Není povolen poskok navíc. Testují se obě nohy.
Úkol starší kategorie: Dítě startuje ze stoje na jedné noze z první podložky. Úkolem je
provést 5 souvislých poskoků vpřed po jedné noze ze strany na stranu. Při posledním
doskoku musí dítě vydržet ve stoji na jedné noze ve stabilní pozici 2-3 sekundy. Není
povolen žádný poskok navíc. Testují se obě nohy a na každou má dítě dva pokusy.
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Obrázek 2. Diagnostický set MABC-2 (Henderson et al., 2007)

V testové baterii MABC-2 jsou děti rozděleny podle věku do dvou kategorií. Mladší
kategorie je určena pro děti ve věku 7 – 10 let, starší kategorie je pro děti ve věku 11 –
16 let. Výzkumného projektu se zúčastnily děti obou věkových kategorií.
Diagnostická metoda MABC-2 pro hodnocení úrovně motoriky a identifikaci DCD
vykazuje velmi dobrou obsahovou a kriteriální validitu testů (Barnett et al., 2007). Testretestová reliabilita pro jednotlivé motorické testy je r= 0.76-0.92 a pro sub-baterie
postihující jednotlivé komponenty motoriky je r=0.73-0.84. Reliabilita celkového skóre
v testové baterii je r=0.80 a objektivita r= 0.95-1.00 (Henderson et al., 2007; Chow et
al., 2002).
Baterie motorických testů MABC-2 byla vybrána pro použití v této disertační práci z
několika níže uvedených důvodů. Byl to kompletní testový set obsahující vše potřebné k
uskutečnění testování. Po domluvě na FTVS UK snadno dostupný k vypůjčení za
účelem testování. Na FTVS UK byl autor práce s testovým setem seznámen a zaučen,
jak testové úlohy správně provádět a i je měřit. Bylo vysvětleno, jak výsledky měření
zanést do tabulky a jak se provádí zpracování výsledků a co výsledky znamenají. Autor
práce absolvoval i několik testování touto baterií testů a byl členem týmu vyškolených osob,
které prováděly diagnostiku motoriky u školních dětí. Na FTVS UK byly k testovému setu
k dispozici i formuláře pro zápis testování, výsledkové tabulky a manuály. Jedním
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z důvodů použití baterie testů MABC-2 byly i finanční důvody. Pořizovací cena tohoto
kompletního setu se vším vybavením, záznamovými archy a manuálem se pohybuje
okolo 30 000 Kč.
Kokštejn (2012) uvádí, že baterii testů MABC-2 lze považovat za dosud nekomplexněji
konstruovaný diagnostický nástroj pro hodnocení motoriky a identifikaci vývojově
podmíněného deficitu motoriky u dětí.

4.6.2 Metody statistického zpracování dat

Ve statistickém zpracování dat má zvláštní postavení skupina metod, která může být
velmi obecně označena jako analýza rozptylu. Pomocí analýzy rozptylu můžou být
formulovány problémy u více než dvou jednorozměrných souborů. U více souborů,
které jsou navíc i vícerozměrné, je jednou z obvyklých metod mnohorozměrná analýza
rozptylu (Blahuš, 1996).
Při statistickém usuzování se ptáme, zda jsou rozdíly mezi skupinami statisticky
významné. Pro porovnání průměrů dvou populací nebo průměrů cílové proměnné
sledované v kontrolovaném dvouskupinovém experimentu použijeme t-test. Studie se
však neomezují pouze na dvě skupiny. Potřebujeme tedy metody pro porovnání
libovolného počtu průměrů. Takové metody existují a používají se pod shrnujícím
názvem analýza rozptylu (Hendl, 2009).
Chráska (2007) uvádí, že nevýhodou některých experimentálních plánů může být
nutnost vytvořit nové skupiny (nové třídy) podle výsledků vstupního testu, což v praxi
naráží na nemalé obtíže. Proto se experimentální plán v této podobě (s přeskupováním
žáků do nových skupin) realizuje jen výjimečně. Moderní statistické postupy (analýza
rozptylu, analýza kovariance) umožňují uskutečnit stejně spolehlivý experiment i bez
nutnosti přeskupování žáků do nových (spárovaných) skupin.
Z důvodů uvedených výše byla v této práci k vyhodnocení nasbíraných dat a ke
zhodnocení efektu intervenčního reedukačního programu použita statistická metoda
analýza rozptylu (Analysis of variance, ANOVA). Analýza rozptylu zjišťuje statistickou
významnost rozdílu průměrů podobně jako t-test, oproti t-testu ale umožňuje porovnání
libovolného počtu průměrů. U t-testu je možné porovnat průměry jen dva. Při
zpracování dat byly hodnoceny změny meziskupinových vztahů mezi nezávisle
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proměnnou v podobě aplikace intervenčního reedukačního programu a závisle
proměnnou, kterou tvořily výsledky motorických testů MABC-2, které byly po
zpracování další metodou při hodnocení vlivu intervenčního programu.
Rozdíly v průměrech obou skupin byly zpracovány analýzou rozptylu. Všechny
statistické výpočty a analýzy byly zpracovány statistickým programem IBM SPSS
Statistics verze 22.
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5. VÝSLEDKY

5.1

Výsledky hodnocení motoriky – MABC-2

Hodnocení motoriky testovou baterií MABC-2 (Henderson et al., 2007) a statistické
zpracování dat (ANOVA) v následujících tabulkách je rozděleno do dvou částí. Na
skupinu Starší děti (3. – 5. třída) a poté na skupinu Mladší děti (1. a 2. třída), neboť v
tomto pořadí probíhal design výzkumu.
Hodnocení experimentálních efektů (závisle proměnných), které se uskutečnilo před
zahájením intervenčního reedukačního programu (vedeno pod názvem 1. testování),
v průběhu intervenčního reedukačního programu, což znamená po skončení 1. fáze a
před začátkem 2. fáze intervenčního programu (vedeno pod názvem 2. testování), a po
ukončení 2. fáze intervenčního reedukačního (vedeno pod názvem 3. testování) bylo
provedeno baterií motorických testů MABC-2 a výsledky jsou v různých obměnách
zobrazeny v tabulkách níže.
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Tabulka 11. Hodnoty standardního skóre pro oblast MD – manuální dovednosti, AC –
míření a chytání, Bal – rovnováha. Skupina Starší děti

V tab. 11. jsou předložena data skupiny Starší děti získaná testováním žáků z SoZŠ
Integrál. Jsou zde uvedeny hodnoty standardního skóre každého žáka ve třech hladinách
měření a ve všech testech pohybových dovedností tzn. pro oblast manuální dovednosti
(MD1, MD2, MD3), míření a chytání (AC1, AC2) a rovnováha (Bal1, Bal2, Bal3).
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Tabulka 12. Celkové hodnoty testování motoriky pro oblast manuální dovednosti,
míření a chytání, rovnováha a testová baterie celkem. Skupina Starší děti

V tab. 12. jsou uvedeny hodnoty každého žáka ve třech hladinách měření ze skupiny
Starší děti. V této tabulce jsou již uvedeny celkové hodnoty testování motoriky pro
oblast manuální dovednosti (MD), míření a chytání (AC), rovnováha (Bal) a součet
skóre z těchto položek ve sloupci testová baterie celkem. V tabulce celkových hodnot
testování motoriky (tab. 12.) je také uvedena výsledná hodnota standardního skóre a
odpovídající percentilový ekvivalent. V posledním sloupci jsou podle dosaženého
celkového skóre, které odpovídá úrovni motoriky, děti rozděleny do 3 zón dle
Henderson et al. (2007). Systém zón odpovídá barvám na semaforu a i jednotlivé zóny
jsou takto pojmenovány (tab. 10.). Z tohoto sloupce je snadno patrné, zda došlo ke
zlepšení úrovně motoriky mezi jednotlivými testováními či nikoliv.
Při porovnání 1. a 2. testování pohybových dovedností tzn. po období, kdy se žáci
účastnili intervence, zůstalo 8 žáků (z celkového počtu 12) ve stejné zelené hodnotící
zóně, 1 žák se zlepšil z červené zóny do zelené a 3 žáci se přemístili do horší hodnotící
zóny. Při porovnání mezi 2. a 3. testování pohybových dovedností zůstalo 10 žáků ve
stejné barevné zóně jako byli po 2. testování a 2 žáci se o jednu barevnou zónu zlepšili.
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V tomto období bez intervence se žádný žák nezhoršil, takže by se dalo považovat z
hlediska zlepšení v pohybových dovednostech za úspěšnější.

Tabulka 13. Hodnoty standardního skóre pro oblast MD – manuální dovednosti, AC –
míření a chytání, Bal – rovnováha. Skupina Mladší děti

V tab. 13. jsou uvedena data, která byla získána testováním skupiny Mladší děti z žáků z
SoZŠ Integrál. Testování se uskutečnilo ve třech hladinách měření. Jsou zde uvedeny
hodnoty standardního skóre každého žáka ve všech testech pohybových dovedností tzn.
pro oblast manuální dovednosti (MD1, MD2, MD3), míření a chytání (AC1, AC2) a
rovnováha (Bal1, Bal2, Bal3).
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Tabulka 14. Celkové hodnoty testování motoriky pro oblast manuální dovednosti,
míření a chytání, rovnováha a testová baterie celkem. skupina Mladší děti

V tab. 14. jsou uvedeny celkové hodnoty testování pohybových dovedností z oblasti
manuální dovednosti (MD), míření a chytání (AC) a rovnováha (Bal) každého žáka ve
třech hladinách měření pro skupinu Mladší děti. Je zde uveden i součet skóre těchto
položek ve sloupci testová baterie celkem. V tabulce celkových hodnot testování
motoriky (tab. 14.) je také výsledná hodnota standardního skóre a odpovídající
percentilový ekvivalent. V posledním sloupci jsou děti rozděleny dle systému
Henderson et al. (2007) do 3 zón podle dosaženého celkového skóre, které závisí na
úrovni motoriky. Systém zón odpovídá barvám na semaforu a i jednotlivé zóny jsou
takto pojmenovány (tab. 10.). Zda došlo ke zlepšení úrovně motoriky mezi jednotlivými
testováními či nikoliv je patrné z tohoto sloupce.
Když porovnáme po období bez intervence 1. a 2. testování pohybových dovedností,
zůstalo 5 žáků (z celkového počtu 8) ve stejně barevné hodnotící zóně, 2 žáci se zlepšili
z oranžové zóny do zelené a 1 žák se přemístil ze zelené zóny do horší oranžové
hodnotící zóny. Při porovnání mezi 2. a 3. testování pohybových dovedností tzn. po
období s intervencí, zůstalo ve stejné barevné zóně jako byli po 2. testování 9 žáků z
celkového počtu 12 žáků. V tomto období po intervenci se 3 žáci zlepšili z oranžové
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zóny do zelené a žádný žák se nezhoršil. Z hlediska zlepšení v pohybových
dovednostech by se toto období dalo považovat za úspěšnější.

Tabulka 15. Průměry standardního skóre ze všech oblastí
Hodnoty
Starších dětí (3., 4., 5. třída) /
Mladších dětí (1., 2. tř.)

1. test.

Intervence

Manuální doved. starší děti
Manuální doved. mladší děti

26,50
29,00

X

Míření a chytání starší děti
Míření a chytání mladší děti

17,92
19,25

X

Rovnováha starší děti
Rovnováha mladší děti

32,92
28,25

X

Testové bat. celkem starší děti
Test. bat. celkem mladší děti

77,33
76,50

X

2. test.

Intervence

3. test.

Průměry standardního skóre
28,67
28,75
17,25
17,50
32,00
30,00
77,92
76,25

X

28,42
29,58

X

18,50
18,25

X

34,50
34,50

X

81,42
82,33

V tab. 15. lze z průměrů ze všech testovaných oblastí pozorovat změny pohybových
dovedností. V manuálních dovednostech se Starší děti po období s intervencí zlepšily a
v období bez intervence zůstaly téměř na stejné úrovni. Mladší děti tomu měly naopak.
V období bez intervence se úroveň manuálních dovedností skoro nezměnila, v období
po intervenci se děti zlepšily. Takto by to odpovídalo teoretickým předpokladům. V
míření a chytání se Starší děti po absolvování intervence lehce zhoršily a zlepšily v
období bez intervence. Mladší děti dopadly podobně, bez intervence zhoršení, v období
po intervenci zlepšení. Zde jsou výsledky obou věkových kategorií podobné bez ohledu
na absolvování intervence. V rovnováze se Starší děti po absolvování intervence dostaly
na nižší úroveň než na počátku, v období bez intervence nastalo zlepšení. Mladší děti se
zlepšily v obou obdobích, bez intervence a i po intervenci. V položce testová baterie
celkem, což je součet všech pohybových dovedností dohromady, se Starší děti po
absolvování intervence zlepšily jen mírně. Větší zlepšení nastalo později v období bez
intervence. Mladší děti zůstaly v období bez intervence na podobné úrovni pohybových
dovedností, v období po intervenci nastalo zlepšení významnější.
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Graf 2. Graf z tab. 15. Průměry standardního skóre ze všech oblastí
Průměry standardního skóre
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40,00
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30,00
20,00
10,00
0,00
1

5.2

testování

2

3

Výsledky statistického zpracování dat pomocí ANOVA

Rozdíly v průměrech skupin mezi 1. a 2. měřením pohybových dovedností, mezi 1. a 3.
měřením a 2. a 3. měřením byly pro obě skupiny žáků zpracovány statistickou metodou
analýza rozptylu (analysis of variance, ANOVA). Všechny statistické výpočty a analýzy
byly zpracovány ve statistickém programu IBM SPSS Statistics verze 22.

Výsledky Starší děti
Žáci 3. – 5. třídy SoZŠ Integrál, kteří absolvovali intervenční reedukační program v 1.
fázi výzkumu.
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Tabulka 16. Kompletní výsledky ANOVA pro skupinu Starší děti
ANOVA
Sum of Squares
VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

Between Groups

df

Mean Square

28,167

1

28,167

Within Groups

1013,667

22

46,076

Total

1041,833

23

22,042

1

22,042

Within Groups

1111,917

22

50,542

Total

1133,958

23

,375

1

,375

Within Groups

963,583

22

43,799

Total

963,958

23

2,667

1

2,667

Within Groups

781,167

22

35,508

Total

783,833

23

2,042

1

2,042

Within Groups

921,917

22

41,905

Total

923,958

23

9,375

1

9,375

Within Groups

889,250

22

40,420

Total

898,625

23

5,042

1

5,042

Within Groups

532,917

22

24,223

Total

537,958

23

15,042

1

15,042

Within Groups

325,917

22

14,814

Total

340,958

23

37,500

1

37,500

Within Groups

301,000

22

13,682

Total

338,500

23

2,042

1

2,042

Within Groups

5435,583

22

247,072

Total

5437,625

23

100,042

1

100,042

Within Groups

4875,583

22

221,617

Total

4975,625

23

73,500

1

73,500

Within Groups

4929,833

22

224,083

Total

5003,333

23

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups
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F

Sig.
,611

,443

,436

,516

,009

,927

,075

,787

,049

,827

,232

,635

,208

,653

1,015

,325

2,741

,112

,008

,928

,451

,509

,328

,573

Poznámka k tab. 16. a 18., vysvětlení pojmů ve sloupcích. Pro více informací o způsobu
vypočítání analýzy rozptylu viz např. Chráska (2007).
1. Znak (zdroj měnlivosti) – uvádí, se kterým znakem nebo kombinací znaků
pracujeme (např. VAR00005).
2. Zdroj rozptylu – uvedeny tři varianty: mezi skupinami, uvnitř skupin, celkem.
3. Součet čtverců (Sum of Squares) – rozumí se součet čtverců (druhých mocnin)
odchylek od aritmetického průměru.
4. Stupně volnosti (df) vyjadřují, kolik parametrů navíc se ve složitějším modelu
používá.
5. F hodnota je hodnota testového kritéria, které porovnává, zda rozptyl mezi
skupinami je signifikantně větší než rozptyl uvnitř skupin.
6. p hodnota (Signifikance, Sig.) – hodnota mezi 0 a 1 jež určuje, na jaké hladině
významnosti je možné zamítnout hypotézu, že oba použité modely jsou
rovnocenné. Porovnává se s předem stanoveným číslem (nejobvyklejší je hladina
významnosti 0,05) a je-li menší, rovnocennost modelů se zamítne.

Statistickou

metodou

analýzou

rozptylu,

kterou

byly porovnávány průměry

standardního skóre ze všech oblastí pohybových dovedností pro skupinu Starší děti, se
zjišťovala míra statistické významnosti. Pokud je výsledek určitého šetření statisticky
významný (signifikantní), znamená to, že je velmi nepravděpodobné, že by byl
způsoben pouhou náhodou. Hladina významnosti α (Signifikance) byla zvolena na
hodnotě 0,05. Takto zvolená hladina statistické významnosti udává spolehlivost 95 % a
riziko, že se dopustíme chyby, 5 %. Tvrzení, vyplývající z výše uvedeného, že výsledky
výzkumu jsou statisticky významné na hladině α = 0,05 znamená, že je riziko zobecnění
z výzkumného souboru nejvýše 0,05 (tj. 5 %).
Jak ale vyplývá z výsledků výzkumu v tab. 16., všechny hodnoty Sig. (Signifikance)
jsou na vyšší úrovni. Hodnotě 0,05 se nejvíce blíží jen výsledek 0,112 v řádku
VAR00010, což je porovnání mezi 2. a 3. testováním Rovnováhy u skupiny Starší děti.
Vzhledem k tomu, že k významnému posunu při měření pohybových dovedností
nedošlo a hodnota Sig. (Signifikance) je v tab. 16. ve všech řádcích na úrovni vyšší než
0,05, není možné přijmout tvrzení, že výsledky jsou statisticky významné a tím pádem i
z výzkumného souboru zobecnitelné. Intervence očekávaný efekt statisticky potvrzený
nepřinesla, tudíž účinnost intervenčního reedukačního programu nelze potvrdit.
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Tabulka 17. Výsledky ANOVA pro skupinu Starší děti souhrnně
Proměnná
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Test
Měření
Manuální dovednosti 1 a 2
Manuální dovednosti 1 a 3
Manuální dovednosti 2 a 3
Míření a chytání
1a2
Míření a chytání
1a3
Míření a chytání
2a3
Rovnováha
1a2
Rovnováha
1a3
Rovnováha
2a3
Test. baterie celkem
1a2
Test. baterie celkem
1a3
Test. baterie celkem
2a3

F
0,611
0,436
0,009
0,075
0,049
0,232
0,208
1,015
2,741
0,008
0,451
0,328

V tab. 17. jsou uvedeny souhrnné výsledky statistické významnosti skupiny Starší děti
vzhledem k jednotlivým měřením. Výsledky statistické významnosti pomocí metody
ANOVA ukazují na nevýznamný rozdíl průměrů u skupiny Starší děti ve všech
sledovaných testech (tab. 16., tab. 17.).

Výsledky Mladší děti
Skupina žáků 1. a 2. třídy SoZŠ Integrál, jež absolvovala intervenční program ve 2. fázi
výzkumu.
Výsledky tab. 18. vycházejí ze stejných předpokladů o statistické významnosti jako je
uvedeno pod tab. 16. Míra statistické významnosti se zjišťovala statistickou metodou
analýza rozptylu, kterou byly porovnávány průměry standardního skóre ze všech oblastí
pohybových dovedností pro skupinu Mladší děti.
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Tabulka 18. Kompletní výsledky ANOVA pro skupinu Mladší děti
ANOVA
Sum of Squares
VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

Between Groups

df

Mean Square

1,000

1

1,000

Within Groups

652,000

14

46,571

Total

653,000

15

14,063

1

14,063

Within Groups

532,875

14

38,063

Total

546,938

15

22,563

1

22,563

Within Groups

384,875

14

27,491

Total

407,438

15

1,563

1

1,563

Within Groups

162,375

14

11,598

Total

163,938

15

1,000

1

1,000

Within Groups

243,000

14

17,357

Total

244,000

15

5,063

1

5,063

Within Groups

234,375

14

16,741

Total

239,438

15

22,563

1

22,563

Within Groups

747,375

14

53,384

Total

769,938

15

Between Groups

100,000

1

100,000

Within Groups

483,000

14

34,500

Total

583,000

15

27,563

1

27,563

Within Groups

487,375

14

34,813

Total

514,938

15

25,000

1

25,000

Within Groups

2710,000

14

193,571

Total

2735,000

15

162,563

1

162,563

Within Groups

2384,875

14

170,348

Total

2547,437

15

60,063

1

60,063

Within Groups

2098,875

14

149,920

Total

2158,938

15

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups
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F

Sig.
,021

,886

,369

,553

,821

,380

,135

,719

,058

,814

,302

,591

,423

,526

2,899

,111

,792

,389

,129

,725

,954

,345

,401

,537

Jak vyplývá z výsledků výzkumu v tab. 18., všechny hodnoty Sig. (Signifikance) jsou
na úrovni vyšší, než je zvolená hladina statistické významnosti. Jen výsledek 0,111 v
řádku VAR00009 se nejvíce blíží hodnotě 0,05. V této položce je porovnání mezi 1. a 3.
testováním Rovnováhy u skupiny Mladší děti. Vzhledem k tomu, že je hodnota Sig.
(Signifikance) v tab. 18. ve všech řádcích na úrovni vyšší než 0,05 a že k významnému
posunu při měření pohybových dovedností nedošlo, není možné přijmout tvrzení, že
výsledky jsou statisticky významné, tím pádem i z výzkumného souboru zobecnitelné.
Účinnost intervenčního reedukačního programu nelze potvrdit, neboť intervence
očekávaný efekt statisticky potvrzený nepřinesla.

Tabulka 19. Výsledky ANOVA pro skupinu Mladší děti souhrnně
Proměnná
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Test
Měření
Manuální dovednosti 1 a 2
Manuální dovednosti 1 a 3
Manuální dovednosti 2 a 3
Míření a chytání
1a2
Míření a chytání
1a3
Míření a chytání
2a3
Rovnováha
1a2
Rovnováha
1a3
Rovnováha
2a3
Test. baterie celkem
1a2
Test. baterie celkem
1a3
Test. baterie celkem
2a3

F
0,021
0,369
0,821
0,135
0,058
0,302
0,423
2,899
0,792
0,129
0,954
0,401

V tab. 19. jsou uvedeny souhrnné výsledky statistické významnosti skupiny Mladší děti
vzhledem k jednotlivým měřením. Výsledky statistické významnosti pomocí metody
ANOVA ukazují na nevýznamný rozdíl průměrů u skupiny Mladší děti ve všech
sledovaných testech (tab. 18., tab. 19.).
Vzhledem k tomu, že v průběhu intervenčního programu nebyla dodržena 100%
docházka na lekce, např. z důvodu nemocnosti dětí, rodinným důvodům a jiným, je v
tab. 20. uveden vztah mezi výsledky intervenčního reedukačního programu a docházkou
dětí.
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Tabulka 20. Korelační koeficient a koeficient determinace mezi docházkou a celkovými
výsledky v MABC-2
Skupina

Korelace

Koeficient
determinace

1. skupina
2. skupina
Celkem

0,44301
0,49907
0,41073

19,6
24,9
16,9

Výsledky ukazují na nevýznamný vztah mezi docházkou a výsledky testování (vliv na
max. 24% dětí).

5.3

Příklady kazuistik

5.3.1 Kazuistika 1

Bohouš, jak jsme pojmenovali chlapce 4. třídy, navštěvuje SoZŠ Integrál (soukromá
základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení) a je mu 11 let a 5 měsíců.

Lékařská diagnóza:
ADHD, Dysgrafie, podezření na PAS, vada řeči balbuties

Rodinná anamnéza:
Rodina je tříčlenná, úplná. Bohouš žádné sourozence nemá. Otec má vysokoškolské
vzdělaní s titulem MBA, je ředitelem společnosti, je mu 39 let. Matka pracuje jako
osoba samostatně výdělečně činná, má středoškolské vzdělání, je jí 37 let.

Osobní anamnéza:
U Bohoušovi matky se v pozdním těhotenství objevuje Preeklampsie, což je stav
vyznačující se zvýšeným krevním tlakem, nepřiměřeně velkými přírůstky na váze a
bílkovinou v moči. Porod nastal předčasně a byl vyprovokovaný. Dítě bylo dáno na 16
hodin do inkubátoru. Porodní váha je 3581 g a míra 51 cm. Z hlediska aktivity byl
Bohouš hodnocen jako středně živé miminko. Motorický vývoj probíhal následovně:
seděl v 7 měsících, chodit začal v 11 měsících a mluvit ve 4,5 letech. Celkový vývoj ale
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probíhal nerovnoměrně. Ve 3 měsících měl úraz při pádu z postele. Choroby prodělal
běžné dětské.

Charakteristika dítěte:
Bohouš je chlapec s autistickými rysy (podezření na PAS), preferuje levou ruku.
Vadami smyslových orgánů netrpí. Má poruchu výslovnosti a je uváděna celková
motorická neobratnost. Pro nerovnoměrný vývoj byl vyšetřen v pedagogicko
psychologické poradně, na dětské neurologii a v jiných odborných či zdravotnických
zařízeních. Do jeslí nechodil, navštěvoval mateřskou školu, kde přizpůsobení se
novému prostředí probíhalo s potížemi. Následoval i odklad školní docházky.
Nyní je ve třídě mezi spolužáky oblíbený, je spíše tichý a klidný. Má výborný prospěch,
neboť má dobrou paměť, ačkoliv je poněkud těžkopádný, jak po fyzické, tak po
psychické stránce. Ve škole mu ale více vyhovují jasné úkoly (např. násobilka,
vyjmenovaná slova), než logické úlohy či abstraktní pojmy. Bývá poměrně často
nemocen, což je zřejmě způsobeno oslabenou imunitou. K Bohoušovým zálibám patří
sledování filmů, hraní her na počítači, čtení knih, malování a z pohybových aktivit jízda
na kole a plavání. K jeho neoblíbeným činnostem paří veškeré povinnosti, domácí
povinnosti a běžný denní úklid. Oba rodiče působí na výchovu svoji autoritou současně.
Mezi výchovné potíže patří Bohoušova nesoustředěnost. Jako výchovná metoda je
uváděna diskuse o problému a koncentrace pouze na jednu činnost.

Vztah k pohybové aktivitě:
Bohouš má diagnostikováno ADHD a je uváděna celková motorická neobratnost a po
fyzické stránce pomalost (těžkopádnost). Ačkoliv je jak po fyzické stránce, tak po
psychické stránce, poněkud těžkopádný, nastalo během školní docházky zlepšení ve
fyzické kondici a i tělesné výchově, pravděpodobně z toho důvodu, že Bohouš začal
navštěvovat bojové umění. ADHD se při lekcích intervenčního programu projevilo.
Bohouš sice rád hraje různé pohybové a míčové hry, ale při vysvětlování pravidel hry,
kdy je potřeba pozornost, byla patrná nesoustředěnost a neustálá tělesná aktivita. Mezi
jeho pravidelné pohybové aktivity patří dvouhodinovka tělesné výchovy týdně a
kroužek bojového umění. V minulých letech, když ještě chodil do družiny, tak se také
účastnil různých akcí a výletů s družinou. Ve volném čase po školním vyučování patří
mezi jeho záliby plavání, jízda na kole a pohybová činnost venku, čímž je jeho
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pohybová aktivita poměrně závislá na ročním období a počasí. O víkendech a v době
prázdnin jsou jeho příležitostnou neorganizovanou pohybovou aktivitou různé výlety s
rodiči či návštěva plaveckého bazénu. Též záleží na ročním období a počasí.

Výsledky hodnocení úrovně motoriky testovou baterií MABC-2:
Bohouš se z 15 lekcí intervenčního reedukačního programu zúčastnil 9krát, což je 60 %.
Vzhledem k tomu, že při 1. testování ještě nebylo Bohoušovi 7 let a MABC-2 byla
vytvořena pro děti od 7 let, nejsou k dispozici údaje z 1. testování. V období mezi 1. a 2.
testováním (1. fáze výzkumu) patřil Bohouš do kontrolní skupiny. V následujícím
období (2. fáze výzkumu), kdy se Bohoušova skupina stala skupinou experimentální
(mezi 2. a 3. testováním), je patrné zlepšení ve všech oblastech. To se i výrazně
projevilo ve sloupci testová baterie celkem, kde se z 16 percentilů posunul na 50 a tím
z oranžové zóny ohrožení do zóny zelené, tzn. bez motorických obtíží.

Tabulka 21. V tabulce výše jsou uvedeny hodnoty standardního skóre z jednotlivých
testových úloh. Níže jsou celkové hodnoty pro oblast manuální dovednosti, míření a
chytání, rovnováha a součet těchto položek ve sloupci testová baterie celkem
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Graf 3. Hodnoty z tab. 21. zpracovány graficky
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5.3.2 Kazuistika 2

Žákovi 5. třídy SoZŠ Integrál dáme jméno Nikolas. Jeho věk je 11 let a 8 měsíců.

Lékařská diagnóza:
ADD, Porucha autistického spektra (PAS), Dysgrafie, Dysortografie doznívající,
oslabená motorika, pomalé pracovní tempo, léčen na oftalmologii pro sbíhavost očí

Rodinná anamnéza:
Rodina žije společně a je tříčlenná, Nikolas nemá žádné sourozence. Otci je 40 let, má
střední odborné vzdělání a pracuje jako soukromý podnikatel. Matce je 39 let, vzdělání
má středoškolské a její pracovní pozice nese název specialista investic.

Osobní anamnéza:
Těhotenství probíhalo s potížemi, neboť musela matka ve 4. měsíci podstoupit operaci
děložního čípku. Porod byl v termínu a spontánní, dítě hned křičelo. Poporodní stav byl
bez komplikací. Nikolas vážil 3030 g a měřil 54 cm. Z pohledu aktivity byl Nikolas
středně živé miminko. Celkový psychomotorický vývoj dítěte byl dle norem pro daný
věk. Sedět zvládl v 9 měsících, samostatně začal chodit ve 12 měsících a mluvit ve
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stejném věku. Prodělal běžné dětské nemoci, žádná jiná choroba ani zranění ho
nepostihlo.

Charakteristika dítěte:
Nikolas jesle nenavštěvoval, chodil až později do mateřské školy, avšak přizpůsobení se
novému prostředí probíhalo s obtížemi. Odklad školní docházky neměl. Nikolas netrpí
vadou sluchu ani nemá žádné poruchy výslovnosti. Z počátku netrpěl ani vadou zraku,
avšak během školní docházky se projevil deficit v oblasti zrakového vnímání (porucha
oční sbíhavosti), což mu činí problémy především při koordinaci pohybu ruky a oka,
orientaci na stránce, chybném zapsání příkladů, rýsování. V poznámkách školy je
uvedena motorická neobratnost a porucha jemné motoriky. Jemná motorika byla
vyšetřována na dětské neurologii.
Nikolas je chlapec chytrý, klidný, milý, pomalý. Je to hodný, citlivý introvert. Moc
kamarádů mimo školu nemá, uvádí, že dost času tráví s matkou. Neúspěch nese těžko,
má velkou potřebu pochvaly. Ve známém prostředí je veselý, přátelský a upovídaný.
Jako své záliby uvádí knížky, výlety, plavání. Žádné výchovné potíže s ním nejsou.
Klidná domluva jako výchovná metoda je naprosto dostačující. Na výchově se podílejí
oba rodiče a Nikolas uznává autoritu obou. Doma má vlastní pokoj. Mezi jeho domácí
povinnosti patří luxování, úklid a prostírání. Uklízení ale řadí k činnostem neoblíbeným.
Prostředí školy mu vyhovuje, neboť je pro něj ideální klidná rodinná atmosféra a
individuální přístup učitelů.
Když Nikolas nastoupil do první třídy na SoZŠ Integrál jevil se jako rozumný kluk,
spíše tichý pozorovatel dění. Při vyučování pracuje samostatně, je aktivní a snaživý.
Během prvního pololetí se vzhledem k jeho chování objevilo podezření na diagnózu
PAS, která byla po vyšetření potvrzena a diagnostikován Aspergerův syndrom. Nikolas
má velké motorické oslabení, z čehož plynou problémy v některých předmětech (český
jazyk, pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova). V naukových předmětech
jsou to především grafomotorické obtíže (nečitelnost písma), ve výchovách dyspraxie.
Uvedené oslabení ho limituje i v rychlosti práce. Během školní docházky však došlo k
výraznému zlepšení. Zpočátku Nikolas pracoval velmi pomalým tempem, postupně se
ale ostatním vyrovnával. Dnes je již tempo přiměřené. I přes výrazné grafomotorické
obtíže má Nikolas písemný projev bez gramatických chyb. Zadané úkoly ve škole plní
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svědomitě a na vyučování je vždy pečlivě připraven. Je třeba vyzvednout Nikolasovy
velmi dobré encyklopedické znalosti (např. z oblasti vesmíru).
Nikolasovo sociální chování je zvláštní, potvrzeno diagnózou Aspergerův syndrom.
Nikolas se s dětmi příliš nekamarádí, nahraje, ale ani se jich nestraní. Vzhledem ke
svým povahovým vlastnostem se snaží s každým vyjít po dobrém. Projevují se
zvláštnosti v chování při řešení sociálních situací: křečovitý smích, komentování nahlas,
používání odposlouchaných formulací vět a opakování stále stejných vět dokola, snaha
o vysvětlování, objasňování problému. Pokud se dostane do konfliktní situace má
naučené “správné chování“ a snaží se ho držet za každou cenu.

Vztah k pohybové aktivitě:
Motorická neobratnost se při lekcích intervenčního programu projevila. Nikolas je
snaživý, má zájem, ale je pomalý, proto jsou pro něj vhodnější nesoutěžní pohybové
aktivity, při kterých není stres z prohry či nadávky spoluhráčů, když se mu cosi
nepodaří. Jeho pravidelná pohybová aktivita se omezuje na dvouhodinovku tělesné
výchovy týdně. Žádnou jinou pravidelnou pohybovou aktivitu v průběhu týdne nemá. V
minulých letech, když ještě mohl chodit do družiny, tak měl pohybové aktivity více.
Sice byla nepravidelná, ale když dovolilo počasí, tak žáci chodili s družinou na různé
procházky, výlety či si jen hrát na dětské hřiště do parku. Žádné organizované pohybové
činnosti (sportovní klub, kroužek pohybových her) po škole nebo o víkendech se
Nikolas nevěnuje a neorganizované aktivitě s rodiči či kamarády jen příležitostně, dle
ročního období a počasí. O víkendech a v době prázdnin jsou jeho neorganizovanou
pohybovou aktivitou turistické výlety po horách. Část letních prázdnin tráví u babičky
na venkově. Nikolas uvádí, že tělesná výchova ho baví, pokud se hrají různé hry, ať už
pohybové či míčové. Někdy ale mívá během hodin tělesné výchovy problémy.
Především při míčových hrách, např. při vybíjené. Vzhledem ke špatné orientaci v
prostoru a výrazné motorické neobratnosti není schopen rychlé reakce, proto bývá velmi
často pomocníkem kapitána (necítí se dobře v poli, protože nezvládne sledovat, kde je
míč a rychle reagovat).

Výsledky hodnocení úrovně motoriky testovou baterií MABC-2:
Nikolas se z 15 lekcí intervenčního reedukačního programu zúčastnil 13krát, což je 87%
docházky. U Nikolase probíhal intervenční reedukační program ve 2. fázi výzkumu tzn.
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mezi 2. a 3. testováním pohybových dovedností, což by bylo pozorovatelné ve sloupci
testová baterie celkem. V ostatních oblastech lze ale pozorovat nevyrovnanost výkonů a
např. v oblasti míření a chytání (AC) dosáhl Nikolas v 1. testování nejlepších výsledků
oproti 2. a 3. testování, kdy byl v experimentální skupině. U této položky se mohl
projevit deficit v oblasti zrakového vnímání (porucha oční sbíhavosti), který může činit
Nikolasovy problémy při koordinaci pohybu ruky a oka, tedy házení a chytání. V oblasti
rovnováhy (Bal) došlo u Nikolase k většímu zlepšení v době, kdy byl v kontrolní
skupině, než když byl v experimentální. Pro děti s ADD, Aspergerovým syndromem,
oslabenou motorikou je nevyrovnanost výkonů častá, což bylo patrné i při lekcích
intervenčního reedukačního programu.

Tabulka 22. V tabulce výše jsou uvedeny hodnoty standardního skóre z jednotlivých
testových úloh. Níže jsou celkové hodnoty pro oblast manuální dovednosti, míření a
chytání, rovnováha a součet těchto položek ve sloupci testová baterie celkem
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Graf 4. Hodnoty z tab. 22. zpracovány graficky
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5.3.3 Kazuistika 3

Žákem SoZŠ Integrál je také chlapec, který je starý 12 let a 9 měsíců a chodí do 6. třídy.
Pojmenujeme ho Alex.

Lékařská diagnóza:
ADHD, Dysgrafie, Dysortografie

Rodinná anamnéza:
Rodina je úplná, čtyřčlenná. Alex má mladší sestru (8 let), která chodí do 2. třídy, též na
SoZŠ Integrál. Otci je 34 let, vzdělání má úplné střední odborné s maturitou a je
zaměstnán jako kalič tavící pece. Matka je účetní, je jí 39 let a má úplné střední
vzdělání. Rodina žije pohromadě s babičkou.

Osobní anamnéza:
Průběh těhotenství byl bez potíží. Porod byl v termínu, spontánní a bez komplikací.
Došlo ale k přidušení dítěte. Porodní váha je 3600 g a porodní míra 51 cm. Alex byl
jako mimiko, co se týče aktivity, hodně živý. Celkový vývoj byl v normě. Zvládl sedět v
6 měsících, chodit ve 12 měsících a mluvil ve 4 letech. Prodělal dětské nemoci, byly mu
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odebrány nosní mandle. Jiná choroba ani zranění ho nepostihlo. Další psychomotorický
vývoj dítěte probíhal bez zvláštností.

Charakteristika dítěte:
Žádnou vadou zraku ani sluchu Alex netrpí. Mezi smyslovými vadami dítěte je uváděn
narušený vývoj řeči – dysfázie a z hlediska motorické obratnosti porucha jemné
motoriky. Alex byl vyšetřen ve speciálně pedagogickém centru, na dětské neurologii a
na foniatrické klinice. Jesle Alex nenavštěvoval. Přizpůsobení se novému prostředí v
mateřské škole proběhlo bez potíží. Školní docházku odloženou neměl.
Alex je citlivý. Má dobré sociální cítění, je hodný k sestře a i k ostatním dětem. Není
vůbec agresivní. Má velice dobrý orientační smysl a dobrou dlouhodobou paměť,
krátkodobou paměť má horší.
Alex rád pomáhá, pomáhá nejen při každé domácí práci, ale také i na zahradě.
Výchovné potíže s ním nejsou. Mezi výchovnými metodami je uváděno zvýšení hlasu.
Na výchovu působí oba rodiče, Alex uznává autoritu obou. Též se na výchově podílí
babička, teta a bratranec. Doma má svůj pracovní koutek. Nemá potřebu spánku z čehož
může plynout unavenost a horší soustředěnost ve škole při vyučování.
Jak Alex uvedl, učí se rád. Matkou je ale silně motivován k tomu, aby měl ve škole
dobrý prospěch. Za dobré známky ve škole totiž dostává finanční odměnu. S matčinou
pomocí se pravidelně připravuje na vyučování. Jako neúspěch ve škole bere známku
horší než 1. Je u něj diagnostikována ADHD z čehož pramení, že je při vyučování často
neklidný, někdy nepozorný. Učitelům se snaží za každou cenu zavděčit, i kvůli tomu
není mezi dětmi moc oblíben. Vzhledem ke své poruše potřebuje speciální zacházení a
tak je pro něj menší počet žáků ve třídě ideální, proto mu prostředí školy vyhovuje.

Vztah k pohybové aktivitě:
Tělesnou výchovu mají na SoZŠ Integrál ve formě „dvouhodinovek“, Alex má rád
různé honičky, míčové hry a sportovní hry. Gymnastiku rád nemá, možná proto, že
cviky neumí nebo nezvládá. Uvádí, že kroužek sportovních her po školním vyučování
nenavštěvoval, že by ho nebavil a že tam ani chodit nechce, že má hodně úkolů a chce
mít dobré známky, tak aby měl dost času na učení. Ve volném čase po školním
vyučování když přijde domů, tak píše úkoly a učí se, zajímá se o přírodopis. Poté
sleduje televizi nebo si hraje na počítači. Ven jde podle toho, jaké je počasí. Chodí s
92

matkou a sestrou jezdit na koloběžce na dětské hřiště. O víkendech jezdí nepravidelně
na turistické či lyžařské tábory, na turistické výlety s rodiči, někdy jde s rodiči plavat.
Přes zimu o víkendech jezdí s rodiči lyžovat. Do družiny nechodil, takže ani žádné akce
s družinou neabsolvoval. Byl rád, že do družiny nemusel, uvádí, že je raději s matkou,
než s kamarády. Do družiny nechodil také z toho důvodu, že se věnoval jedné sportovní
hře, ale nyní kvůli potížím s chodidly, už nemůže. Klub navštěvoval 2 roky, od 3. do 5.
třídy, což znamenalo 2 tréninkové jednotky týdně a soutěžní utkání o víkendu. Nyní
dává přednost chovatelskému kroužku před pohybovou aktivitou, např. rád jde na
vycházku do lesa pozorovat dalekohledem zvěř.

Výsledky hodnocení úrovně motoriky testovou baterií MABC-2:
Alex se z 15 lekcí intervenčního reedukačního programu zúčastnil 12krát, což je 80 %.
U Alexe probíhal intervenční reedukační program ve 1. fázi výzkumu tzn. mezi 1. a 2.
testováním pohybových dovedností. Mezi 2. a 3. testováním patřil do skupiny kontrolní,
což by se dalo pozorovat ve sloupci testová baterie celkem. V manuálních dovednostech
(MD) a v rovnováze (Bal) nastalo větší zlepšení pohybových dovedností v době, když
patřil do experimentální skupiny. Ke zlepšení pohybových dovedností došlo i později,
když patřil do skupiny kontrolní. U míření a chytání (AC) je tomu naopak, větší
přírůstek nastal, když patřil do skupiny kontrolní.

Tabulka 23. V tabulce výše jsou uvedeny hodnoty standardního skóre z jednotlivých
testových úloh. Níže jsou celkové hodnoty pro oblast manuální dovednosti, míření a
chytání, rovnováha a součet těchto položek ve sloupci testová baterie celkem
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Graf 5. Hodnoty z tab. 23. zpracovány graficky
Kazuistika 3
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0
1
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2
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5.3.4 Shrnutí z kazuistik

U dětí, které se účastnily výzkumného projektu, se pravidelná organizovaná pohybová
aktivita ve většině případů omezovala na spojené dvě vyučovací jednotky tělesné
výchovy týdně. Žádnou jinou pravidelnou organizovanou pohybovou aktivitu (sportovní
klub, kroužek pohybových her) ať už po školním vyučování nebo o víkendech se děti v
průběhu týdne obvykle nevěnovaly. Jako záliby po školním vyučování, ve svém volném
čase, děti uváděly čtení knížek, plavání, turistické výlety, jízda na kole a pohybová
činnost venku na dětském hřišti s kamarády, čímž je pohybová aktivita dětí poměrně
závislá na ročním období a počasí. Pro děti navštěvující školní družinu může být
nepravidelnou pohybovou aktivitou, která se také uskutečňuje v závislosti na ročním
období, různé procházky a výlety, či jen hraní si v parku a na dětském hřišti. O
víkendech a v době školních prázdnin mohou být nepravidelnou neorganizovanou
pohybovou aktivitou turistické či cyklistické výlety nebo návštěva plaveckého bazénu s
rodiči. Též v závislosti na ročním období a počasí.
Ve všech níže uvedených tabulkách (tab. 24.-28.) jsou uvedeny výsledky (skóre) dle
testová baterie MABC-2 (Henderson et al., 2007).
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Z tab. 24. je patrné, že po absolvování intervence došlo u všech tří žáků z kazuistik k
posunu celkové úrovně motoriky a tím i posunu do lepší zóny hodnocení. V době, když
byli žáci ve skupině kontrolní, tak zůstali ve stejné hodnotící zóně.
Tab. 25. je východiskem pro tab. 24., neboť barevné označení pouze odpovídá položce
testová baterie celkem, tedy součtu skóre jednotlivých testových položek.
Výsledky žáků v manuálních dovednostech (tab. 26.) odpovídají domněnce, že po
absolvované intervenci dojde ke zlepšení dané dovednosti. U žáka z 2. kazuistiky je jen
patrný propad v dovednosti v době mezi 1. a 2. testováním, tedy v době, když byl v
kontrolní skupině.
Výsledky žáků z tab. 27. v míření a chytání jsou nevyrovnané. Žák z 2. kazuistiky se ve
výsledcích zhoršuje jak v 1. období bez intervence, tak i 2. období po jejím absolvování.
Naopak žák ze 3. kazuistiky se ve výsledcích zlepšuje ať intervenci absolvuje či nikoliv,
což by odpovídalo skutečnosti, jak z rozhovorů z kazuistik vyplynulo, že se žáci více
věnují nějaké pohybové aktivitě v období jaro/léto něž podzim/zima.
V tab. 28., jež uvádí výsledky žáků v rovnováze, nastalo u všech žáků zlepšení ve všech
obdobích, ať byli žáci v kontrolní či experimentální skupině.

Tabulka 24. Výsledky žáků z kazuistik dle zóny hodnocení
kazuistika

Zóna hodnocení

č.
1
2
3

1. test.

intervence

ORANŽOVÁ

ne
ne

ČERVENÁ

ano

2. test.

intervence 3. test.
ano
ZELENÁ
ZELENÁ
ORANŽOVÁ
ano
ZELENÁ
ZELENÁ
ne

ORANŽOVÁ

Tabulka 25. Výsledky žáků z testových baterií
Testová baterie celkem
součet skóre

kazuistika
č.

1. test.

1
2
3

60
42

intervence

2. test.

ne
ne

64
61
68

ano

95

intervence
ano

3. test.

ano

78
72

ne

77

Tabulka 26. Výsledky žáků v manuálních dovednostech
Manuální dovednosti-MD
součet skóre

kazuistika
č.
1
2
3

1. test.

22
12

intervence

2. test.

ne
ne

23
16
23

ano

intervence
ano
ano
ne

3. test.

26
29
21

Tabulka 27. Výsledky žáků v míření a chytání
Míření Chytání-AC
součet skóre

kazuistika
č.

1. test.

1
2
3

19
11

intervence

2. test.

ne
ne

10
16
15

ano

intervence
ano
ano
ne

3. test.

15
11
22

Tabulka 28. Výsledky žáků v rovnováze
Rovnováha-Bal
součet skóre

kazuistika
č.

1. test.

1
2
3

19
19

intervence

2. test.

ne
ne

31
29
30

ano
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intervence
ano
ano
ne

3. test.

37
32
34

6. DISKUSE

Děti s ADHD/ADD, Aspergerovým syndromem a poruchami učení mají častěji i
motorické obtíže. Jsou častěji nešikovné, motoricky neobratné, při pohybové činnosti
pomalé a v pohybových dovednostech nejisté a tak není divu, že činnostem podobným
pohybovým aktivitám se ve svém volném čase nevěnují, což ale může zpětně působit na
stagnaci v této oblasti a žádaném posunu vpřed. Pokud se děti s motorickými obtížemi
věnují nějaké pohybové aktivitě, raději si vybírají činnosti klidnější nesoutěžní jako je
např. turistika, plavání, jízda na kole atd. Zelinková (2007) návštěvu sportovních oddílů
a dalších zájmových organizací zaměřených na výkon nedoporučuje, neboť dítě s
dyspraxií zde většinou zažívá jen pocity zklamání a méněcennosti. Rovněž existuje
domněnka, že nejen samotná snížená motorická způsobilost, ale zejména její
psychosociální důsledky mohou být příčinou sníženého zapojování dětí s poruchami
motoriky do organizovaných a neorganizovaných pohybových aktivit, s možnými
negativními důsledky na složení těla a tělesnou zdatnost.
Hodnocení experimentálních efektů (závisle proměnných), které se uskutečnilo ve třech
hladinách měření, bylo provedeno testovou baterií MABC-2 před zahájením
intervenčního reedukačního programu, v průběhu (po skončení 1. fáze a před začátkem
2. fáze intervenčního programu) a po ukončení 2. fáze intervenčního reedukačního
programu. Z těchto dat, která byla poté zpracována metodou analýzy rozptylu, vznikla
část výsledků o této práci. Statistická metoda analýza rozptylu byla použita ke zjištění
statistické významnosti. Výsledky statistické významnosti zpracované metodou
ANOVA ukazují na nevýznamné rozdíly mezi průměry skupiny Starší děti a skupiny
Mladší děti téměř ve všech sledovaných ukazatelích a mezi všemi hladinami měření
(testování pohybových dovedností).
Blahuš (2000) uvádí oznamovací výrok, ve kterém výsledek výzkumu zní, že mezi
skupinami je statisticky významný rozdíl tzn. výsledek je „statisticky významný“
znamená, že je statisticky zobecnitelný z reprezentativního výběru na základní soubor.
Jak vyplývá z výsledků výzkumu zpracované metodou ANOVA všechny hodnoty Sig.
(Signifikance) byly na vyšší úrovni než byla zvolená hladina významnosti. Vzhledem k
tomu není možné přijmout tvrzení, že výsledky jsou statisticky významné, tím pádem i
z výzkumného souboru zobecnitelné.
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Porovnáním výsledků výzkumného projektu s výsledky různých intervenčních metod,
tedy s výsledky jiných autorů, jež jsou uvedeny v Pless a Carlsson (2000), lze hledat
důvody, proč intervence mohla vyjít jako neúspěšná.
Z přehledu výsledků získaných z výzkumu Pless a Carlsson (2000) vyplývá, že pro
zlepšování pohybových dovedností je nejpřínosnější věk 6-13 let. Věk dětí zařazených
do výzkumného projektu se v tomto rozmezí také pohyboval. Z přehledu výsledků
(Pless a Carlsson, 2000) dále vyplývá, že menší skupiny dětí poskytují pro intervenci
lepší podmínky. Nejlepších výsledků bylo dosaženo, když intervenční program probíhal
v domácím prostředí, kdy je možnost individuálního přístupu. Tento poznatek se ve
výzkumném projektu bohužel zohlednit nemohl, neboť bylo cílem vytvořit program pro
děti ve skupině, který by mohl být uskutečnitelný v univerzálním prostředí, nebyl
závislý na domácím prostředí a vlivu a angažovanosti rodičů. Programy prováděné v
domácím prostředí poskytují vhodné podmínky pro intervenci také z toho důvodu, že
lze frekvenci intervence stanovit na 3 – 5 lekcí za týden, čímž je možnost zvolit čas
lekce na 20 – 25 minut. Dobu trvání intervence lze pak v souvislosti s týdenní frekvencí
lekcí a časem trvání lekce uskutečnit za méně než 3 měsíce. Tyto faktory mají dle Pless
a Carlsson (2000) větší velikost účinku, než když je frekvence lekcí méně než 3 za
týden a čas trvání lekce delší.
Závěr meta analytické studie (Pless a Carlsson, 2000) doporučuje při reedukaci
pohybových obtíží u dětí s DCD použití Úkolově specifického intervenčního přístupu
(Task specific intervention), neboť při srovnávání intervenčních programů získal tento
přístup významnou velikost účinku. Svým přístupem k reedukaci se k této metodě blíží i
Neuromotorický trénink (Neuromotor task training – Niemeijer, 2007). Z čehož by se
dalo usoudit, že dětem s DCD by mohla nejvíce prospět fyzioterapie, která směřuje k
základním pohybovým dovednostem a pohybovým reflexům.
Ačkoliv existují z různých zdrojů získaná doporučení pro realizaci výzkumného projetu,
nebylo možno některá tato doporučení splnit z níže v textu uvedených důvodů.
Jedním z důvodů, proč hodnocení intervenčního reedukačního programu mohlo vyjít
nevýznamné, může být ten, že frekvence lekcí reedukačního programu konaných za
týden nebyla dostačující. Z organizačních a finančních důvodů nebylo možné uskutečnit
více než 1 lekci týdně. Čas trvání lekce byl z výše uvedených důvodů stanoven na 45
minut. Každá výzkumná skupina absolvovala v průběhu školního roku 2010/2011

98

intervenci, která obsahovala 15 lekcí a trvala necelých 5 měsíců. Z organizačních
důvodů se nepodařilo začít s intervenčním reedukačním programem dříve než na konci
září a bylo potřeba končit v polovině června. Vzhledem ke státním svátkům, školním
prázdninám, ředitelským volnům a různým školním akcím se v celém školním roce
2010/2011 pro obě výzkumné skupiny dohromady mohlo uskutečnit 30 lekcí.
Výzkumný projekt s názvem Reedukace vývojové poruchy motoriky byl v letech 2009
– 2010 financován z Grantové agentury Univerzity Karlovy (projekt č. 92309). Z tohoto
grantu byly pořízeny potřebné pomůcky (mety, rozlišovací tílka, molitanové a
volejbalové míče, tenisové míčky a balanční úseče), zajištěni 2 instruktoři na vedení
lekcí a pronajata tělocvična, kde se lekce uskutečňovaly. Finanční prostředky na
zajištění dvou či více lekcí týdně po dobu celého školního roku již nebyly. Děti, které se
výzkumného projektu účastnily, měly vše zcela zdarma, neboť se vyskytla obava, že
pokud by byl zpoplatněn, mohla by se tato skutečnost negativně projevit při
rozhodování rodičů, zda se účastnit či nikoliv. Více tréninkových lekcí nebylo možno
zařadit nejen z finančních důvodů ale i z organizačních. Neboť byly do výzkumného
projektu zařazeni žáci z celého I. stupně SoZŠ Integrál tzn. žáci 1. – 5. třídy, bylo pro
lekce potřeba nalézt den, kdy dané třídy končí školní vyučování ve stejný čas. Muselo
se také přihlédnout k požadavkům školní družiny, kam se většina žáků po absolvování
lekce přesouvala a ještě zařadit lekce do denního programu žáků tak, aby stihli i oběd ve
školní jídelně. Jediný možný den v týdenním rozvrhu žáků, který přicházel v úvahu, ve
kterém se dalo vyhovět všem okolnostem souvisejícím se školním vyučováním, byl
pátek. Jiný den bohužel nepřicházel v úvahu a další lekce týdně, by ani nebyla kam
zařadit. Pokud by to bylo možné, jistě by bylo z hlediska unavenosti dětí vhodnější
uskutečňovat lekce jiný den v týdnu a v jiném časovém úseku dne, což ale možné
nebylo.
Základní škola, na které výzkum probíhal, bohužel nemá vlastní tělocvičnu či jiné
prostory, kde by se mohly tréninkové lekce konat a tak bylo potřeba nalézt jiné vhodné
místo. Vzhledem ke skutečnosti, že den a čas konání lekcí byl pevně stanoven jinými
okolnostmi, bylo potřeba nalézt volné prostory, ve kterých by bylo v zamýšlený čas
volno, což se podařilo v tělocvičně TJ Sokola Praha Vršovice, do které se ale bylo
potřeba dopravit od školy tramvají. Tato skutečnost se také mohla projevit na výkonech
dětí např. nižší pozorností, výkyvy v dovednostech atd.
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Lekce intervenčního reedukačního programu se tedy konaly poslední den v týdnu, po
školním vyučování, po cestě tramvají do tělocvičny, byla to poslední povinnost dětí
před víkendem. To vše mohlo mít vliv na průběh intervence a i se projevit na výsledcích
výzkumu.
Dalším faktorem ovlivňujícím výsledky výzkumu může být vliv docházky. Docházka
žáků na lekce intervenčního reedukačního programu je v příloze (9.1). U skupiny
Mladší děti je průměrná docházka 57,3% a u skupiny Starší děti je 60%, což znamená,
že se z 15ti lekcí děti zúčastnily průměrně 8,6krát respektive 9krát.
Stejně jako u dalších dys-poruch platí, čím dříve začneme s dítětem pracovat, tím je
větší naděje na zlepšení. Z toho vyplývá potřeba informovanosti především mezi rodiči,
ale též učiteli mateřských škol. Reedukace je dlouhodobý proces a prognóza není vždy
jasná (Zelinková, 2007).
Závažnost dětské DCD spočívá v negativním vlivu na psychický, sociální a emoční
vývoj dětí, kdy reedukace poruchy je dlouhodobou záležitostí s možnými dopady až do
dospělosti. Úspěšná reedukace specifických poruch učení je otázkou mnoha let a tak
pohybová intervence trvající 5 měsíců nebyla dostatečným podnětem vedoucím k
výraznějším změnám pohybových dovedností dětí.
U většiny dětí (u 18ti z 24) zařazených do výzkumného projektu byla diagnostikována
ADHD z čehož pramenila častá nepozornost a neklid, která byla patrná při vyučovacích
jednotkách výzkumného projektu. Každou lekci a postupně se všemi dětmi byla
zařazována snaha o použití kognitivního přístupu při osvojování různých motorických
dovedností. Pokusy o použití kognitivního přístupu, kdy docházelo ke komunikaci s
dětmi v souvislosti s vnímáním a pochopením nacvičovaných motorických dovedností,
myšlením o způsobu provedení pohybu, pohybové akci a zpětné vazbě o provedené
činnosti, nedopadaly dle představ. Při rozhovorech s jedinci o průběhu a o hodnocení
provedené pohybové dovednosti se děti nebyly schopny o nacvičované pohybové
činnosti pořádně slovně vyjádřit, nedařilo se je pro tuto činnost vhodně zaujmout a
udržet jejich pozornost, zatímco se ostatní děti věnovaly další pohybové aktivitě.
Postupně se každé z dětí zúčastnilo diskuse o různých pohybových úkolech, ale
vzhledem k okolnostem nebylo možné, aby se každé dítě vyjádřilo ke každé pohybové
činnosti.
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Často citovaným projevem ADHD je velká variabilita úkolové či pracovní výkonnosti v
průběhu času. Běžně se stává, že standardní odchylka dětí od výkonové křivky v
úlohách s četnými opakovanými pokusy je značně větší, než vidíme u normálních dětí.
Počet správně dokončených či vyřešených problémů nebo testových položek, stejně
jako přesnost jejich výkonů, se u těchto dětí každou chvíli podstatným způsobem mění
(od pokusu k pokusu nebo ze dne na den) (Paclt, 2007).
Altmanová (2010) také popisuje, že pro rodiče i učitele jsou nepochopitelné zejména
velké výkyvy dítěte s ADHD v jeho školních výkonech. Stává se, že jeden den dítě vše
velmi dobře umí, při zkoušení dostane dobrou známku nebo zvládne písemnou práci, ale
další den je všechno jinak. Dítě neumí tutéž látku, neví si rady s příkladem, který již
umělo vypočítat, zmatkuje. Výkyvy v práci se mohou objevit i v různých dnech, někdy
dítě pracuje bez problémů, jiný den nepracuje téměř vůbec. Tyto potíže jsou důsledkem
kolísavé pozornosti, nesoustředěnosti, unavitelnosti a zbrklosti, jež jsou typickými
příznaky ADHD. Je proto třeba rozlišovat, kdy dítě nepodává přiměřený výkon z těchto
důvodů nebo kdy je na školu nepřipravené. Proto může být další příčinou statisticky
nevýznamných výsledků ta skutečnost, že se projevila značná nevyrovnanost výkonů
provázející děti s poruchami motoriky jak při jednotlivých lekcích intervenčního
reedukačního programu, tak i při testování pohybových dovedností testovou baterií
MABC-2. Výsledky v jednotlivých testech MABC-2 pak z důvodu nestálosti výkonů
nemusí odpovídat skutečné úrovni pohybových dovedností dětí. Dítě s poruchou může
mít v momentě konání testu jakýkoli problém z poruchy vznikající, hyperaktivní dítě
být neklidné a nepozorné, neobratné dítě být ve stresu ze svého výkonu před ostatními
dětmi a cizím examinátorem, dítě s vadou zraku mít problém s orientací v testovaném
prostoru, dítě s pomalým pracovním tempem potřebuje více času na zpracování
informací o testové úloze, atd. Mnoho aspektů se může negativně projevit nejen na
výkonu v motorickém testu, ale následně i na výsledcích a výsledném skóre z testové
baterie. Důkazem mohou být např. velmi proměnlivé výkony a následně i výsledky
činností školních či pohybových, což je patrno také z výsledků testové baterie MABC-2
v tabulkách ve výsledkové části a např. i z přiložených kazuistik. Značné výkyvy ve
výkonech dětí byly patrné i při pravidelné týdenní práci, když se dětem již osvojené
pohybové dovednosti, které byly považovány za zvládnuté, nedařilo na další lekci (tzn.
s odstupem týdne) úspěšně zopakovat tak, jak byly provedeny v lekci minulé.
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Pro další interpretaci výsledků efektu intervenčního reedukačního programu a pro
porovnání motorických úrovní jedinců, byly vyhodnoceny individuální rozdíly pomocí
několika kazuistik. V kazuistikách lze nalézt a blíže se seznámit s tím, jakým způsobem
zasahuje motorická neobratnost do života jedinců.
Jedním z poznatků z předložených kazuistik je, že nemalý vliv na pohybovou aktivnost
dětí by mohlo mít i roční období a také počasí. Jak z informací v kazuistikách vyplývá,
pokud je venku pěkné počasí děti zvolí pohybovou aktivitu venku s větší
pravděpodobností, než když bude venku počasí nevhodné. Neboť jak je uvedeno v
kazuistikách, obvyklou pohybovou činností dětí s motorickými obtížemi ve volném čase
je pobyt venku (v parku, v přírodě). Z tohoto důvodu může mít roční období a počasí
vliv na rozhodování dětí a rodičů, zda jít vykonávat nějakou pohybově aktivní činnost
ven či nikoliv. Pokud se děti kvůli počasí rozhodnou, že zůstanou doma, s největší
pravděpodobností bude jejich činností ve volném čase činnost pasivní tzn. sledování
televize, hraní her na počítači, čtení časopisů a knih.
Kokštejn (2012) ve svém výzkumu uvádí znepokojující zjištění, že pohybová aktivita
dětí se výrazně snižuje o víkendových dnech, a to nezávisle na úrovni motoriky a
pohlaví. Výsledky, které uvádí, naznačují problém životního stylu rodin ve volném
čase, resp. o víkendových dnech, který neobsahuje dostatečné množství podnětů pro
pohybovou aktivitu dětí.
V průběhu zpracování výzkumné práce se dospělo k různým obecným zjištěním a
doporučením, které by bylo vhodné při práci s motoricky neobratnými dětmi brát v
úvahu. Tato doporučení jsou uvedena níže.
Z motorického oslabení mohou ve škole vznikat problémy nejen v českém jazyce,
pracovní činnosti, výtvarné výchově a tělesné výchově, ale i v dalších předmětech ve
spojení s jinou poruchou (např. deficit v oblasti zrakového vnímání), jež zapříčiní obtíže
při čtení, psaní, počítání a může způsobit problémy i při koordinaci pohybu ruky a oka
tzn. problémy v orientaci na stránce, v chybném zapsání příkladů, v rýsování, v kresbě
na nízké úrovni. Další problémy plynoucí z motorického oslabení mohou vznikat i v
naukových předmětech např. z grafomotorických obtíží (nečitelnost písma), ve
výchovách pak z oslabení vznikají obtíže v manuálních činnostech, pomalé pracovní
tempo, nešikovnost, neobratnost a nesamostatnost v sebeobsluze v běžných denních
činnostech. Dalšími negativními jevy mohou být poruchy sebevědomí pro posměch a
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častější úrazy. Učitelé se ve škole s touto kategorií dětí mohou setkávat a často
projevům poruch nemusí rozumět, mohou projevy považovat za nedbalost, lajdáctví a i
nekázeň. Důležité je, aby se děti s DCD pro svou poruchu nestávaly terčem posměchu,
nebyly vyčleněny z kolektivu nebo dokonce šikanovány.
Vhodnou metodou a formou práce pro děti s DCD by mohlo být hodnocení jen toho
výkonu, který dítě stačí v časovém limitu vykonat, klást důraz na ten druh žákova
projevu, ve kterém může podat lepší výkon a na něž nemá porucha negativní vliv a
nešetřit pochvalou. Nevytvářet situace, ve kterých dítě může permanentně selhávat a
hodnotit výkony dítěte s DCD s ohledem na jeho možnosti a ne na běžnou normu.
Vytvořit pozitivní vztah dítěte ke školní práci a zajistit, aby dítě ve školní práci zažívalo
úspěchy. Vhodná je také častá změna pracovního rytmu, změna náplně práce a častý
odpočinek.
Pro děti motoricky neobratné jsou vhodnější nesoutěžní pohybové aktivity, při kterých
není stres z prohry či výtky od spoluhráčů, když se cosi nepodaří. Děti mívají problémy
především při míčových hrách, např. při vybíjené, fotbale, florbale. Projevuje se deficit
při koordinaci pohybu ruky a oka, což činí dětem potíže při házení a chytání. Děti také
vzhledem k výrazné motorické neobratnosti a špatné orientaci v prostoru nemusí být při
míčových hrách schopny rychlé reakce. Děti se nemusí cítit dobře v herním poli,
protože nezvládají sledovat pohyb míče, pohyby spoluhráčů a protihráčů a následně
rychle reagovat. Tyto děti při výběru pohybové aktivity obvykle preferují např.
turistiku, cyklistiku, plavání.
Intervenční reedukační program byl zaměřen všeobecně, nebyl nijak úzce specializován
na jakoukoliv pohybovou činnost a tak by naproti tomu mohlo být zajímavé provést
program specializovaný na jednu pohybovou činnost např. stanovit záměr působit pouze
na statickou a dynamickou rovnováhu a tomuto záměru přizpůsobit celý reedukační
program. Otázkou by bylo, do jaké míry by byl takto sestavený reedukační program
zábavný pro děti a jaká část z lekce by byla věnována působením na rovnovážné
schopnosti a jaká činnostem, které budou zařazeny za účelem udělat intervenční
program i zajímavý pro děti.
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7. ZÁVĚRY

Cílem výzkumného projektu bylo vytvořit intervenční reedukační program pro děti
mladšího školního věku s motorickými obtížemi na základě informací získaných
rozborem literatury a konzultacemi s odborníky a poté intervenční reedukační program
použít a také ověřit, zda došlo ke změnám v motorické způsobilosti dětí a tím odhalit,
jaké jsou možnosti reedukace motorických obtíží u dětí.
Ověřením hypotéz o efektu intervenčního reedukačního programu na motorické obtíže u
dětí mladšího školního věku, bylo zkoumáno, zda vliv intervenčního reedukačního
programu povede k významnému zlepšení pohybových dovedností založených na jemné
a hrubé motorice a statické a dynamické rovnováze. Byly stanoveny dvě hypotézy a obě
se nepotvrdily, takže v experimentu k očekávaným významným posunům v celkovém
skóre nedošlo. Nastaly pouze nevýznamné posuny mezi jednotlivými testováními
pohybových dovedností. Hodnotám, které by se daly považovat z hlediska zlepšení za
zajímavé, se blíží jen některé výsledky statické a dynamické rovnováhy, jež souvisejí s
částí výzkumu zabývající se hypotézou č. 2. Výsledky z ostatních oblastí pohybových
dovedností naznačují posuny v pohybových dovednostech ještě méně významné. Neboť
žádné významné změny v měřeních nenastaly, účinnost intervenčního reedukačního
programu tedy potvrdit nelze.
Výsledky z testování MABC-2 uvádějí, že u obou věkových skupin nastalo zlepšení v
různých oblastech pohybových dovedností v průběhu jara/léta, tzn. v období od 2.
testování do 3. testování pohybových dovedností, ať byly v experimentální skupině či
v kontrolní. V období mezi 1. a 2. testováním (podzim/zima), kdy byla experimentální
skupinou skupina Starších dětí a skupina Mladších dětí skupinou kontrolní, došlo k
nárůstu 3 položek (manuální dovednosti Starší děti, rovnováha Mladší děti, testová
baterie celkem Starší děti) a k poklesu 5 položek (manuální dovednosti Mladší děti,
míření a chytání Starší děti, míření a chytání Mladší děti, rovnováha Starší děti, testová
baterie celkem Mladší děti). Naproti tomu v období mezi 2. a 3. testováním (jaro/léto),
kdy experimentální skupinou byla skupina Mladších dětí a skupina Starších dětí byla
skupinou kontrolní, došlo k přírůstku skóre všech položek a k poklesu jen položky
manuální dovednosti Starší děti.
Je možné, že výsledky měření jsou ovlivněné ročním obdobím, neboť v průběhu
jara/léta nastalo u obou výzkumných skupin zlepšení ve více pohybových dovednostech
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bez ohledu na to, jestli u skupiny intervence probíhala nebo ne. Výsledky měření u
experimentální i kontrolní skupiny byly po druhé části výzkumu (jaro/léto) lepší, než po
první části výzkumu (podzim/zima), což může naznačovat, že právě roční období mělo
zřejmě největší vliv na úroveň pohybových dovedností, neboť jarní a letní období může
více podporovat pohybovou aktivitu dětí než období zimní.
Vztah mezi úrovní pohybových dovedností u dětí hodnocenou MABC-2 a obdobím, kdy
intervence probíhala se neprokázal, posun ve zlepšení pohybových dovedností byl
zřejmě z důvodů uvedených v diskusi nevýznamný, tudíž nelze intervenci považovat za
úspěšnou.
Efekt intervenčního reedukačního programu na zlepšení motorické způsobilosti dětí s
motorickými obtížemi se nepotvrdil, avšak došlo k získání více informací o
motorických obtížích, vývojové poruše pohybové koordinace (DCD) a poruše
pozornosti (ADHD) ať už rozborem literatury, konzultacemi s lidmi z praxe pracujícími
s motoricky neobratnými dětmi a také získání poznatků a zkušeností při realizaci
intervenčního reedukačního programu.
Výsledky hodnocení intervenčního reedukačního programu nedopadly úspěšně, avšak
na základě zkušeností z jeho realizace by se možná dala úspěšnost podobné terapie
zvýšit přijmutím níže uvedených doporučení, ke kterým se v průběhu zpracování
výzkumné práce dospělo a které z této výzkumné práce vyplývají.
Pro zvýšení úspěšnosti intervenčního reedukačního programu by se dalo doporučit
vytvoření ještě méně početnějších skupinek dětí tzn. vyšší individualizace, zvolit vyšší
frekvenci lekcí týdně, a neboť reedukace obtíží je dlouhodobý proces, tak i intervenci
stanovit časově delší. Další otázkou je jaký intervenční přístup použít a zda by nebylo
potřeba vidět intervenční přístup, jeho uplatnění a i obsah jednotlivých lekcí v praxi.
Výše uvedené nebylo možné z různých důvodů uvedených v diskuzi dodržet, což právě
mohlo být důvodem neprokazatelného posunu pohybových dovedností a tím pádem
neúspěšnosti intervence.
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9. PŘÍLOHY

9.1

Docházka žáků na lekce intervenčního reedukačního programu

Nedocházky Docházky %
Číslo lekce
Žák 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. I I I – I – – I – – I I I I –
6
9
60,0
2. I I I I I – I I I I – – I I –
4
11
73,3
3. I I – I I I – I – I I I I I I
3
12
80,0
4. – I I I I I I I I – – I I I –
4
11
73,3
5. I – I I I I I I I – I I I I –
3
12
80,0
6. I I – I I I I I I I I I I I I
1
14
93,3
–
–
–
–
–
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
7.
5
10
66,7
8. I I I I I I I I I I I – I I I
1
14
93,3
9. – I I I I – – – I I – – I – I
7
8
53,3
–
–
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
10.
2
13
86,7
11. I I I I – – – – – – – – – – –
11
4
26,7
12. I I I I I – I I I I – – I I –
4
11
73,3
3,4
8,6
57,3
Průměr
–
–
–
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
13.
3
12
80,0
14. I I I I I I I I I I I I I – I
1
14
93,3
15. I I I I I I I – I I I I I I –
2
13
86,7
–
–
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
16.
2
13
86,7
17. I – – I – – – – – – I I I I –
9
6
40,0
18. – I I I – – I I I I I – I I I
4
11
73,3
–
–
– – I
I
I
I
I
19. I I I I I I
4
11
73,3
20. I I I I – – I I I – I – – – –
7
8
53,3
21. I I I I I I I – I – I I I I I
2
13
86,7
22. I I I I I I I I – – – – – I I
5
10
66,7
23. I I I I I I – I I I I I I I I
1
14
93,3
24. I – I I – I – I – I – I I I I
5
10
66,7
3
9
60,0
Průměr
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9.2

Dopis pro rodiče – Informace o výzkumném projektu na SoZŠ Integrál

Informace o výzkumném projektu na SoZŠ Integrál
Ve školním roce 2010/2011 proběhne ve spolupráci ZŠ Integrál a Fakulty tělesné
výchova a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) výzkumný projekt, který bude
zaměřen na nápravu motorických obtíží u dětí se specifickými poruchami učení. Cílem
výzkumného projektu bude sledování a rozvoj pohybových dovedností u dětí s SPU.
Poruchy pohybové koordinace (dyspraxie) jsou totiž v úzkém vztahu a mnohdy se
vyskytují ve vzájemné kombinaci se specifickými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií)
nebo s poruchami pozornosti (ADHD, ADD). Výzkumný projekt bude východiskem
disertační práce řešené v rámci postgraduálního doktorského studia kinantropologie na
FTVS UK.
Určeno pro: Žáky I. stupně základní školy Integrál (bez účasti rodičů).
Kde: V tělocvičně základní školy Jana Masaryka 21, Praha 2.
Kdy: Bude upřesněno dle možnosti pronájmu tělocvičny, pravděpodobně v pátek po
vyučování.
Co bude obsahem lekcí: Rozvoj koordinačních schopností, rozvoj jemné a hrubé
motoriky. Pohybové hry, sportovní hry, dobrodružné hry, míčové dovednosti,
dovednosti z gymnastiky.
Jak dlouho bude projekt probíhat: Žáci budou rozděleni do dvou skupin. Každý
žák/žákyně absolvuje 16 lekcí buď v období říjen 2010 – leden 2011 (1. skupina), nebo
únor 2011 – květen 2011 (2. skupina). Lekce bude 1 x týdně / 60 minut.
Cena programu: Výzkumný projekt je financován z prostředků Grantové agentury
Univerzity Karlovy (GA UK), což znamená, že je pro žáky zcela zdarma.
Kdo povede nápravný program: Mgr. Pavel Tichý za spolupráce dalšího učitele Tv.
Garant projektu: Doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D., akademický pracovník na FTVS
UK, hlavní řešitel: Mgr. Pavel Tichý, absolvent FTVS UK, učitel Tv a plavání na ZŠ
Weberova.
Po absolvování projektu budou pro žáky s vysokou účastí na lekcích připraveny různé
odměny. Výzkumný projekt reedukace vývojové poruchy motoriky byl připraven za
podpory GA UK (č. 92309). Pro další informace prosím pište na email:
pavel.ti@seznam.cz.
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9.3

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas
Vážení rodiče,

ve školním roce 2010/11 se Váš syn zúčastnil výzkumného projektu Fakulty tělesné
výchovy a sportu UK organizovaného ve spolupráci s SoZŠ Integrál. Výzkumný projekt
byl součástí disertační práce a byl zaměřený na zlepšení pohybových dovedností žáků.
Jednalo se o lekce tělesné výchovy, které se konaly v pátek po vyučování v tělocvičně
TJ Sokol Vršovice.

Získaná data po lekcích tělesné výchovy by nyní bylo vhodné doplnit slovním popisem
žáků pro lepší pochopení jednotlivých situací. V případě Vašeho souhlasu budou
informace pro slovní popis získány rozhovorem s žáky a také s třídním učitelem žáků.
Rozhovor by se konal ve škole Integrál v dopoledních hodinách v době vyučování a
bude zaměřen na vztah žáka k pohybové aktivitě. Předpokládaná délka cca 15 minut.
Pro snažší vedení rozhovoru a následnou práci s informacemi bude vše nahráváno na
diktafon. Se všemi údaji, které se budou týkat Vašeho syna, bude nakládáno jako s
anonymními informacemi.

Prosíme Vás tímto o spolupráci a účast Vašeho syna. Přispějete tím k získání
věrohodných informací, které pomohou vytvářet účelné strategie ovlivňování zdravého
životního stylu dětí. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na školní
psycholožku SoZŠ Integrál nebo na řešitele výzkumného projektu FTVS UK Mgr.
Pavla Tichého (pavel.ti@seznam.cz).

Souhlasím - Nesouhlasím (Vaši volbu označte)

s účastí mého syna …………………………………….
V Praze dne ……………………

………………………..……….
Podpis zákonného zástupce dítěte
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9.4

Kazuistika – Dotazník o pohybové aktivitě

Kazuistika – Dotazník o pohybové aktivitě
1. Pohybová aktivita ve škole organizovaná (Tv, kroužky)
2. Pohybová aktivita ve škole neorganizovaná (vycházky, hry s družinou)
3. Pohybová aktivita doma po škole organizovaná (sportovní klub, kroužky)
4. Pohybová aktivita doma po škole neorganizovaná s rodiči/kamarády
5. PA o víkendech a v době prázdnin organizovaná (utkání, soustředění, kurzy)
6. PA o víkendech a v době prázdnin neorganizovaná (výlety, pobyt na horách)
7. Pokud je odpověď na výše uvedených otázkách ANO, pak jaká PA je
preferována
8. Kolik pohybové aktivity v průběhu týdne?
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